
Protokoll fra styremøte 

I Blindleia Cykleklubb 

   
 

 
Styremedlemmer    

Annar Gaustad Tilstede Referent: Renée Røyneland 

Renée Røyneland Tilstede Sted: Bergstø 20B, Lillesand 

Ronald Sund Tilstede Dato: 14.10.2020 

Hans Thomas Nyberg Tilstede Tidspunkt: 19:00 

Steinar Sandberg Tilstede   

Hege Elisabeth Ulsund Forfall   

Varamedlemmer    

Kåre-Ivar Ohrvik Tilstede   

Margit Julians Realfsen Tilstede   

Andre til stede Sak nr:  Navn:  

    

 

Saksliste Vedtakssaker 

Sak nr.  

30/20 Godkjenning av protokoll for møte 08-2020 

31/20 Godkjenning av protokoll for møte 09-2020 

34/20 Vedtak om Rittstøtte-ordningen 

16/20 Vedta avtaler med nye sponsorer 

25/20 Vedtak om tøyavtale 

28/20 Vedtak om Spinning for sesongen 2020/2021. 

32/20 Klager fra Richard Risbruna og Geir Håkon Opheim vedrørende KM Terreng 

33/20 Innskjerping av regler for posting av innlegg på Facebook 

 

Saksliste Orienteringssaker 

Sak nr.  

27/20 Bankett 
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Møteplan for styret 

Neste møte, 11-2020 er satt til tirsdag 03.11.2020  

Sak 30/20 Godkjenning av protokoll for møte 08-2020 

Bakgrunn 

Protokoll fra møtet 14.09.2020, utsendt 15.09.2020 med kommentarfrist 22.09.2020 

Ingen merknader innkommet. 

Vedtak 

Protokollen godkjennes. 

Sak 31/20 Godkjenning av protokoll for møte 09-2020 

Bakgrunn 

Protokoll fra møtet 22.09.2020, utsendt 22.09.2020 med kommentarfrist 29.09.2020 

Ingen merknader innkommet. 

Vedtak 

Protokollen godkjennes. 

Sak 34/20 Vedtak om Rittstøtte-ordningen 

Bakgrunn 

Det har de siste årene blitt gitt rittstøtte for deltakelse i lokale ritt. Kvartetten er ikke regnet 

med da klubben allerede har betalt startavgiften for klubbens medlemmer her. Det har vært 

nevnt i forbindelse med budsjettet for 2020 at vi ville kutte dette, men det ble ikke noe klart 

vedtak på dette på årsmøtet, så det tas opp igjen for et klarere vedtak på neste årsmøte. 

Vedtak 

Styret vedtar at personer som har deltatt i alle 5 nevnte lokale rittene: 

• Birkenesrunden 

• Bukkene Bruse 

• Vegårdshei Rundt 

• 3 av 8  av rittene i Scott Cup 

• 3 av 8 av rittene i Skoda Cup 

 kan søke om rittstøtte for 2 av rittene. 
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Dette er i tråd med rittstøtten gitt for de siste årene. 

Sak 16/20 Vedta avtaler med nye sponsorer 

Bakgrunn 

Styret har jobbet med nye og gamle sponsorer for en ny avtaleperiode gjeldende for de 3 

neste årene. Styret har fremlagt 1 hovedsponsor og 3-4 penge- og produkt-sponsorer. 

Vedtak 

Styret vedtar at de nye sponsorene er godkjent. Offentliggjøring gjøres senere på høsten. 

Sak 25/20 Vedtak om tøyavtale 

Bakgrunn 

Tøyavtalen med Trimtex går ut til nyttår. Styret har hentet inn prøver og priser på tøy fra flere 

forskjellige levrandører. 

Vedtak 

Styret føler de har litt lite underlag til å ta en beslutning om tøylevrandør. Det ble vedtatt å 

hente inn referanser før endelig avgjørelse. Innhentingen av referanser må være klar før 

neste styremøte. I mellomtiden arbeider styret med designet på draktene. Draktene 

presenteres på ekstraordinært årsmøte i forbindelse med bankett den 7. november. 

Sak 28/20 Vedtak om Spinning for sesongen 2020/2021 

Bakgrunn 

Vi har fått tilbud om lik avtale for spinning som i fjor på Sky Fitness i Lillesand. 10.000,- for 

sesongen 2020/21| 

Vedtak 

Styret vedtar at vi har som mål å starte opp igjen spinningen så fort som mulig, og vi 

innhenter pris fra Stamina i Grimstad (med og uten instruktør) som et alternativ. 
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Sak 32/20 Klager fra Richard Risbruna og Geir Håkon Opheim 

vedrørende KM Terreng 

Bakgrunn 

Se vedlagte mailer fra Richard U. Risbruna og Geir Håkon Opheim. Annar Gaustad og 

Margit Realfsen har meldt seg inhabile, Person nevnt i klagene er i familie. 

Vedtak 

Det stemmeberettigede styret har enstemmig vedtatt følgende: 

Styret beklager at vi ikke var klare nok iht klasseinndeling ved KM Terreng. Johannes 

Realfsen meldte seg på på lik linje med øvrige medlemmer. Dette skulle ha kommet 

tydeligere fram. Styret mener UCI gjelder for ritt oppført på NCF sin rittoversikt. Noe KM 

Terreng ikke er. 

Sak 33/20 Innskjerping av regler for posting av innlegg på 

Facebook 

Bakgrunn 

Det har vært en del uønskede innlegg og kommentarer på den interne Facebook gruppen i 

år og styret har påpekt at reglene må innskjerpes. 

Vedtak 

Styret vedtar at reglene utvides med et punkt om at styreavgjørelser ikke diskuteres på 

Facebook. Om noen av medlemmene er uenige i styret, bes dette tas opp med styret via e-

mail til post@bck.no. Det påpekes at det er absolutt lov å være uenig med styret! Som en 

konsekvens, lukkes all informasjon fra styret for kommentarer. Om noe åpenbart er feil 

(skrivefeil, feil tidspunkt osv osv) i styrets innlegg, kontaktes innleggets forfatter via f.eks 

Messenger. Nye og gamle regler for Facebook-gruppen må legges lett tilgjengelig for 

gruppens medlemmer. 

Sak 27/20 Bankett 

Bakgrunn 

Bankett er satt til 7. november. Påmelding er betaling til Vipps innen en frist som settes. Som 

tidligere år, kan følge medtas for en egen pris. Banketten starter kl 19:00. 

  

mailto:post@bck.no
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Vedlegg 

Email fra Richard U. Risbruna: 

Hei vil bare ta opp en problemstilling ift Johannes deltagelse i 

klubbmesterskapet. Veldig bra at han er fremadstormende, og at han 

konkrerer med oss, men syns det er viktig at vi skiller mellom snørr og bart 

her. Han er tross alt bare 15 år, og dermed klart junior. Står ganske klart i 

usi sine retningslinjer at barn/ungdom ikke skal konkurrere i seniorklasse 

om det ikke er søkt om annet. Tenker for han sin skyld også med 

deltagelse i seniorritt, at han plutselig en dag får startnekt i et ritt. 

Skuffelsen kan da bli stor, så han bør informeres om dette. 

Ang innlemmelse i seniorklassen i km kan jeg informere om at jeg ikke er 

det eneste betalende medlem som har reagert, men at de det gjelder 

dessverre har vært for lenge gift til å tørre å kunne uttrykke egne meninger 

 

 

Richard 

Email fra Geir Håkon Opheim: 

Hei, 

 Hvem blir klubbmester i de respektive klassen i 2020, i de forskjellige 

øvelsene? 

 Jeg vil at styre tar stilling om det er korrekt at Johannes SOM VAR HELT 

KLART BEST i KM terreng løpa skal kunne utropes til vinner i senior 

klassen i KM terreng? 

Skal vi ikke ha en Junior klasse lengre? 

Og i tilfelle når ble dette bestemt og hvis det er bestemt hvor står disse nye 

retningslinjene skrevet ned? 

 Jeg ser at vi hadde Junior klasse i fjor 2019: 
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Vi hadde også en Junior deltaker i KM terreng i fjor ho var kanskje ikke 

medlem i BCK, men fremdeles en Junior utøver. 

  

Skal han også  og eventuelt  av øvelsene 

 Vi er flere i klubben som mener at hvis klubben velger og endre på 

diverse regler så må dette komme klart fram i et styrevedtak slik at ikke 

endringen ikke fører til diverse diskusjoner blant våre medlemmer. 

 Jeg vet at dere i styre gjør en kjempejobb og det er ikke alltid like lett og 

tenke igjennom alle ting på forhånd, men det er viktig at medlemmene blir 

informert når det kommer endringer. 

 Jeg er den første til å beklage hvis jeg skulle ha oversett denne endringen 

fra klubben side. 

 Og til slutt så vil jeg bare si at det var VELDIG gøy å se at en gutt på 15år 

satte alle de voksne på plass i årets utgave av KM terreng en kjempe 

prestasjon som igjen av våre medlemmer vil ta ifra Johannes. 

 Mvh Geir H. Opheim 

Som igjen kan melde om ganske gode bein  

Bildene som ikke vises, referer til resultatlisten fra KM Terreng 2019 på BCK sine 

hjemmesider: http://www.bck.no/resultater-km-terreng-2019/ 
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