
 

Referat 
 

Styremedlemmer    
Annar Gaustad Tilstede Referent: Renee Christin Røyneland 
Renée Røyneland Tilstede Sted: Kokkenes 
Sigbjørn Børvik Sivertsen Forfall Dato: 11.april 2019 
Arild Eidesund Tilstede Tidspunkt: 20.00-22.00 
Knut Jr. Snemyr Tilstede   
Hege Elisabeth Ulsund Forfall   
Varamedlemmer    
Steinar Kvestad Tilstede   
Ronald Sundt Tilstede   

 

Saksliste 
Sak nr.  Ansvar 

12/19 Gjennomgang av referat forrige styremøte 
Sak 5/19: Vi legger Hege til i arrangementskomite 
Sak 6/19: Møtetidspunkt 20.00. Vi må huske sted, tid og plass i fremtiden 
 
Oppdatering blant styremedlemmer: 
Arild  

- Det har vært litt styr ifht banken. Det ser ut til at alle i styret må signere. 
- Arild fikser så alle i styret kan motta mail ifht post@bck.no 
- Arild skal finne tall ifht Momskompensasjon. 

 
Ronald 

- Har vært i kontakt med Geir Jensen for å hente utstyret som tilhører BCK. 
Vi ønsker å oppbevare dette et lett tilgjengelig sted, så det er lett å få tak 
i. 

- Terrengløype hos Halvdan. Ønsker å dra opp med folk for å sykle 
gjennom løype, og se gjennom hvordan man tenker seg løypa. Få til et 
uhøytidelig løp. Ronald sier fra når han tenker seg opp, så kan de som 
ønsker å bli med gi beskjed. 

 
Kurt 

- Fellestreninger: tirsdag, torsdag og søndag. Skal vi dra ut 0900 eller 1000 
på søndagen? Foreløpig litt tidlig å gå ut før 1000 enda. 10.00 ut april. 

- Noen treninger separate for Rynkeby og BCK, og noen fellestreninger. 
Tirsdag og søndag felles, torsdag oppdelt. 

 
 
Renee 

ALLE 

 

mailto:post@bck.no


 

- Har fått tilbakemelding fra politiet ifht søknad om sykkelritt/tempo. Saken 
følges videre. 

Annar 
- Har vært på EQ timing kurs hos KCK 
- Vi kan kjøre temporitt med eq-timing og mobiltelefoner og pc. 
- Vi trenger ingen chip. Fungerer godt på enkeltstarter 
- Bestilling av tøy er sendt av gårde. Vi får også jakker hengende i 

butikken. 
- Medlemsregisteret: Annar har purret på inaktive medlemmer, som har ført 

til noen utmeldinger og noen “innmeldinger” Har fått ryddet i 
medlemsregisteret. 

13/19 Treningstempo 
Ta turen etter påske for å teste ut løype nær Hobbeslandsheia 
Samle medlemmer i flere biler og kjøre opp. 
Annar tar ansvar 

 

14/19 Opparbeiding av Eikeland, se under sak 12/19  

15/19 Status og videre plan for KM Tempo 
● Søknad, er sendt. Har fått svar fra politiet, men venter på svar fra 

vegvesenet. 
● Tidtagning, vi melder inn arrangementet til EQ-timing 
● Vakter, kalle inn vakter i forkant.  

 
Antall vakter: 
2 Startere 
4 Målere 
2 vakter ved vending 
Totalt. 10 vakter 

 

16/19 Borgertoget 17. Mai 
- Steinar legger ut en spørreundersøkelse på nettsiden for å høre om noen 

vil stille i borgertoget 

 

17/19 Nettsiden, bck.no. Plan for fremtiden 
- Det er behov for modernisering av siden 
- Steinar og Annar 

 

19/19 Evaluering av Kick Off. Behandling av innkomne forslag  

20/19 Bankett 2019, utsettes til seinere  

21/19 Fellesturer litt lenger borte enn lokalt i området. 
- Steinar sjekker ut datoer, så tar vi det opp i et seinere møte. 

 

Styremøte Neste styremøte blir 2.mai 2019 ALLE 

 


