
Protokoll fra styremøte 

I Blindleia Cykleklubb 

   
 

 
Styremedlemmer    

Annar Gaustad Tilstede Referent: Renee Røyneland 

Renée Røyneland Tilstede Sted: Teams 

Ronald Sund Tilstede Dato: 8.april 2020 

Hans Thomas Nyberg Tilstede Tidspunkt: 18:00 

Steinar Sandberg Tilstede   

Hege Elisabeth Ulsund Tilstede   

Varamedlemmer    

Kåre-Ivar Ohrvik Forfall   

Margit Julians Realfsen Tilstede   

Andre til stede Sak nr:  Navn:  

    

 

Saksliste Vedtakssaker 

Sak nr.  

12/20 Godkjenning av protokoll fra februar 2020  

13/20 Korona – Hva gjør vi med planlagte aktiviteter? 

14/20 Innkjøp av telt 

 

Saksliste Orienteringssaker 

Sak nr.  

15/20 Planlagte søknader om støtte for 2020 

16/20 Sponsorarbeidet for neste sponsorperiode 

 

Møteplan for styret 

Neste møte 05/2020 er satt til tirsdag  21.04.2020. 
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Sak 12/20 Godkjenning av protokoll fra februar 2020 

Bakgrunn 

Protokoll fra møtet 25.02.2020. Ingen merknader innkommet. 

Vedtak 

Protokollen godkjennes enstemmig. 

Sak 13/20 Korona – Hva gjør vi med planlagte aktiviteter? 

Bakgrunn 

Hva gjør vi med det planlagte Kick-Off og fellestreninger? Hva med arrangementer planlagt 

for høsten 2020. 

Vedtak 

Planlagt Kick-Off avlyses pga korona. Enstemmig vedtatt. 

 

Fellestreninger avlyses og melding legges til informasjon på Facebook. Enstemmig vedtatt. 

Forslag til tekst på Facebook siden: “Styret kommer ikke til å arrangere fellesturer, men vi 

oppfordrer medlemmer til å ut og sykle, og følge FHI retningslinjer. Det må gjerne tas initiativ 

til å sykle max 5 personer i følge.” 

  

Planlagte aktiviteter til høsten går foreløpig som planlagt. Herunder KM. Enstemmig vedtatt. 

Sak 14/20 Innkjøp av telt 

Bakgrunn 

Forslag om å bruke penger satt av til Kick-Off til eget klubb-telt til utlån og bruk ved 

arrangementer. 

Vedtak 

Innkjøp av telt ble enstemmig vedtatt. Steinar og Annar sjekker leverandører og priser før 

neste møte. 
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Sak 15/20 Planlagte søknader om støtte for 2020 

Bakgrunn 

Oppfølging av telt-saken, hvor kan vi søke midler. Renee sjekker ut hva som kan søkes om. 

Leder har også søkt om støtte til innkjøp av tidtakerklokke som ble innkjøpt i 2019. Dette på 

bakgrunn av at det kun er leder som kan søke. 

Sak 16/20 Sponsorarbeidet for neste sponsorperiode 

Bakgrunn 

Dagens avtaler varer ut året. Steinar innkaller Kåre-Ivar og Annar til møte for starte 

gjennomgang av aktuelle sponsorer. 
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