
 

Referat 
 

Styremedlemmer    
Annar Gaustad Tilstede Referent: Arild Eidesund 
Renée Røyneland Forfall Sted: Lillesand Rådhus, Høvåg 
Sigbjørn Børvik Sivertsen Forfall Dato: 02.05.2019 
Arild Eidesund Tilstede Tidspunkt: 20:00-22:00 
Knut Jr. Snemyr Tilstede   
Hege Elisabeth Ulsund Tilstede   
Varamedlemmer    
Steinar Kvestad Tilstede   
Ronald Sund Tilstede   

 

Saksliste 
Sak nr.  Ansvar 

21/19 Oppdatering fra Styremedlemmer 
Ronald: Vært på Eikeland og gått igjennom løype. Ref. sak 14/19 
Kurt: Godt oppmøte på landeveistrening Kommet spørsmål på 
Facebook om å endre tidspunkt for fellestreninger. Det flyttes til kl 
18:00 på tirsdag/torsdag. Fremdeles kl 10:00 i helgene. 
Steinar: Har lagt ut spørsmål på Facebook om medlemmer ville 
være med på Borgertoget. Ref. sak 16/19 
Arild: Signeringsstruktur for bankutbetalinger må vedtas i styret. 
Ref sak 23/19 
Annar: Vært med Ronald på Eikeland. Har ordnet med lagerplass 
for klubbens rekvisiter hos Geir Karlsen. 

ALLE 

13/19 Treningstempo 
Liggende sak. Vi prøver å komme igang i mai 

Annar 

14/19 Treningsbane på Eikeland: 
Kjører frivillig dugnad med redskap og sykkel. Prøver å få til et ritt 
før neste møte 

Ronald 

15/19 KM Tempo: 
● Annar tar kontakt med Renee for å få lagt ut status på 

styrets Facebook-gruppe 
● Det må purres på vakter 
● Invitasjoner må sendes ut 
● Innkjøp av startklokke 
● Arild deler på styrets Facebook-gruppe link til aktuelle 

klokker 

Renee/Ann
ar/Sigbjørn/
Hege 

 



 

16/19 Borgertog 17. mai 
På grunnlag av respons på undersøkelse på Facebook blir det 
ikke organisert noe gruppe av styret i BCK 

 

17/19 Nettside. Saken går videre Steinar/Ann
ar 

20/19 Bankett: Saken går videre Renee/Sigb
jørn/Hege 

22/19 Fellestur i sommer: Saken går videre Steinar 

23/19 Styret vedtar fullmaktsstruktur.Leder, nestleder og kasserer skal 
kunne signere på utbetalinger (2 av 3). Annar lager vedtak og får 
signert dokument fra styret satt i dette møtet 

Annar 

24/19 Forslag fra Sparebanken Sør om å flytte Barnerittet til lørdag 24. 
august for å ikke kollidere med LIL Tine fotballskole. Ny kontakt 
hos Sparebanken Sør er Tor Martin Kristiansen. 

 

25/19 Eventuelt: 
Startnummer: Ronald hadde med prøver på startnummer med lim 
for testing på svett lycra. Vi tester på bukse og trøye. 
Søknad på støtte fra gruppen som skal sykle til Hovden er mottatt 
til styret fra Trude Murberg. Søknaden behandles på styremøtet i 
juni. Annar sender svar om mottak til Trude. 
Forslag om å få inn eksterne krefter for foredrag til Høsten. Emner 
kan være f.eks kosthold 
Det er kommet inn fakturaer for 2018 på totalt mellom 19- til 
20000,- Dette vil mest sannsynlig føre til underskudd på 
regnskapet for 2019. 
Styret oppfordrer medlemmer med å komme med saker til 
styremøtene. Alle innkallinger og referater er lagt ut på lagets 
hjemmeside. Videre må styremøteplanen distribueres på 
nettsiden 

 

 Neste styremøte er 02.06.2019.  

 


