
Protokoll fra styremøte 

I Blindleia Cykleklubb 

   
 

 
Styremedlemmer    

Annar Gaustad Tilstede Referent: Margit Juliane Realfsen 

Renée Røyneland Tilstede Sted: Teams 

Ronald Sund Tilstede Dato: 03.06.2020 

Hans Thomas Nyberg Tilstede Tidspunkt: 19:00 

Steinar Sandberg Tilstede   

Hege Elisabeth Ulsund Tilstede   

Varamedlemmer    

Kåre-Ivar Ohrvik Tilstede   

Margit Juliane Realfsen Tilstede   

Andre til stede Sak nr:  Navn:  

    

 

Saksliste Vedtakssaker 

Sak nr.  

17/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

18/20 Oppstart av fellestreninger 

19/20 Sykling i Olashei naturreservat 

20/20 Oppløsning av Allidrettsklubben 

14/20 Innkjøp av telt 

21/20 Støtte til premiering i BCK Strava Cup 

Møteplan for styret 

Neste møte er lagt til etter 15. Juni eller ved lettelser i Koronalovene. 

Sak 17/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Bakgrunn: 

Protokoll fra møtet 08.04.2020. 
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Kommentar: 

Sak 15/20: Det er presisering på at det er leder som har søkt på støtte til tidtakerklokke 

innkjøpt I 2019. Kun leder har anledning til å søke på dette. 

Vedtak: 

Sak 15/20 rettes i henhold til angitt kommentar i referat fra møte 04-2020. 

Sak 18/20 Oppstart av fellestreninger 

Vedtak: 

Styret oppfordrer medlemmene til å selv legge ut ønske om fellesturer på Facebook siden 

«BCK – Intern – Meldinger». Det blir ingen organiserte fellestreninger før Koronareglene 

løses opp. Turene som legges ut må følge NCF sine anbefalinger, og medlemmet som 

legger ut turen står ansvarlig for gjennomføring av turen i henhold til anbefalinger. Annar 

legger ut NCF anbefaling og råd for påmelding til tur. 

Kommentar: 

Vedtaket blir stående til styret ser det nødvendig eller det kommer generelle lettelser i 

Koronalovene. Forhåpentlig vis skjer dette etter 15. juni. 

Styret prøver å få i stand mindre klubb-konkurranser i perioden før ferien. 

Arrangementskomitéen jobber også med en fellestur i løpet av sensommeren. Likeledes 

oppfordres medlemmene til å ta egne initiativ til fellesturer med invitasjon i løpet av 

sommeren. 

Sak 19/20 Sykling i Olashei naturreservat 

Bakgrunn: 

Det er kommet et forslag fra utsiden av klubben med forslag om at BCK skal stille seg bak et 

opprop til kommunen om å åpne Olasheiområdet for sykling. Bakgrunnen er at regjeringen 

tillater  sykling i nye naturreservater og oppfordrer til å endre regler i de eksisterende 

reservatene. 

Vedtak: 

Styret stiller seg positive til endring av reglene for sykling i reservatet, men Ronald og Annar 

avtaler møte med forslagstillere for å avklare klubbens rolle i dette oppropet før endelig 

beslutning tas. 
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Sak 20/20 Oppløsning av Allidrettsklubben 

Bakgrunn:  

Vi er kontaktet av Agder Idrettskrets og gjort oppmerksom på at Allidrettslaget/Barneidretten 

ikke oppfyller kravene til et slikt lag så lenge vi ikke har noe aktivitet i dette laget. 

Vedtak: 

Styret vedtar at oppløsning av Allidrettslaget legges frem som sak på neste årsmøte. 

Grunnen til dette er at det krever en endring av vedtektene. Likeledes må det på årsmøtet 

vedtas en fordeling av pengene som er øremerket til dette laget. Vi har og et medlem som er 

under 18, og styret foreslår å senke alderen for medlemskap til fylte 16 år. 

Sak 14/20 Innkjøp av telt 

Bakgrunn: 

Styret vil følge opp budsjettet fra årsmøtet og investere i et såkalt «pop-up» telt. 

Vedtak: 

Kåre-Ivar og Annar sjekker mot budsjett og gis fullmakt til innkjøp av telt med midler fra 

“Kostnader Medlemsaktiviteter”. Dette er en endring fra forrige vedtak. 

Sak 21/20 Støtte til premiering i BCK Strava Cup 

Bakgrunn: 

Ronald og Annar i styret i BCK arrangerer en uhøytidelig Strava Cup konkurranse. Denne 

foregår med månedlige konkurranser i perioden april-august. Det søkes om midler til 5x500,- 

for vilkårlig premiering av deltakere. 

Vedtak: 

Styret vedtar at om det er penger igjen på posten for «Kostnader Medlemsaktiviteter» kan 

dette brukes på trekning blant BCK sine medlemmer. 
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