
 

Saksliste Styremøte 01.06.2017 
Tid: 20:00, Sted: Beddingen, Lillesand 

Sak 15/17: Oppsummering 
Oppsummering forrige styremøte. 2 min info fra hvert styremedlem. Oppfølging og evt lukking 
av følgende saker:  

● 10/17 Tøykjøp for Idrettsskolen 
● 10/17 Rutine for bestilling av klær 
● 11-13/17 er lukket 
● 14/17 Mer info på nettside angående treningstider 

Sak 16/17: Nye drakter 
Gruppen som styret satte ned for å komme opp med nye drakter og se på evt leverandør, er 
klare for å komme med sitt innspill. 

Sak 17/17: Søknad om støtte fra deltakere til Trondheim-Oslo 
2017 
Se vedlagt søknad. Kurt Snemyr Jr. og Annar Gaustad er inhabile på grunn av deltakelse på 
arrangementet. Resten av styret gjør et vedtak. 

Sak 18/17: Fellestur 2017 
Vi har pleid å arrangere tur utpå høsten. Sist til Helterittet 2016. Hvordan er stemningen for 
dette? 

Sak 19/17: Underslagsforsikring 
Vi har underslagsforsikring via AAIK, men det er noen vilkår som vi må oppfylle. 

Sak 20/17: Eventuelt 
Andre saker. 
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Til
styret 
i BCK

Søknad om støtte til 
TRONDHEIM - OSLO

17 – 18-06.2017 543 KM
Dato: 22.05.2017 Utarbeidet av: Geir Jenssen Versjon: I

Søknadsbeløp: 13 500 Innvilget: Signatur president:

SØKER
Navn: Tommy Skibelid, Svein Omdal, Annar Gaustad, Kurt Snemyr jr, Tor Martin Kristiansen, 
og Gro Berit Haatveit og Helge Tønnesen

BESKRIVELSE
Mål: Fullføre Trondheim – Oslo på ca 21 timer

Antall deltagere: 7 fra BCK + (Dirk Kocian, usikker på om han har medlemsskap i bck)
Transportmiddel: Følgebil levert av Omdal Plaster Croup Inc. Sjåfører og handlere; Jorunn 
Arnevik og Margit Juliane Realfsen. Øvrig transport, fly og buss

Overnatting: Hotell 1, natt i Trondheim, samt 1-2 netter i Oslo

Program: Mye sosialt i tillegg til sykkelopplevelsen. Stor bankett til høsten.
 

BUDSJETT 

Reisekostnader kr. 20 000
Hotell kr. 27 000
Startkontingenter kr. 10 500
-----------------------------------------------------------------
Sum kostnader: kr.      57 000

---------------------------

Slik situasjonen er pr dato, så skal 7 deltakere dekke utgiftene for seg selv og personer i 
følgebil. Rundt regnet blir dette ca 8 100 pr person.

Vi er kjent med at styret i bck har etablert en praksis hvor det er gitt støtte til startkontingent 
til ritt, og eller at det har blitt utgiftsdekning for overnatting. Vi er klar over at det er relativt få 
deltakere fra klubben, men til gjengjeld så har det vært organiserte treninger gjennom hele 
året, og åpent for andre bck-medlemmer å delta. Vi søker om en dekning på kr 1 500 pr 
syklist og sjåfører/handlere. Dette utgjør til sammen kr 13 500. Dette gir i prinsippet en 
inndekning av startkontingent for rytterne, kr 15 000 pr pers + kr 2000 til noe inndekking av 
fellesutgifter. Vi håper på positiv behandling av søknaden. Kto nr oversendes på forespørsel.
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Dato: 22.05.2017 Underskrift/signatur


