
Protokoll fra styremøte 

I Blindleia Cykleklubb 

   
 

 
Styremedlemmer    

Annar Gaustad Tilstede Referent: Renée Røyneland 

Renée Røyneland Tilstede Sted: Horisonten 

Ronald Sund Tilstede Dato: 16.12.2020 

Hans Thomas Nyberg Tilstede Tidspunkt: 19:30 

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.  

37/20 Godkjenning av protokoll for møte 11-2020 

38/12 Plan for årsmøtet 

39/12 Vedtak på fremgangsmåte ved retur av klær 

40/20 Førstehjelpskurs i regi av klubben for kapteiner på fellesturer / spinning 

Møteplan for styret 

Neste møte er satt til slutten av januar 2021. 

Sak 37/20 Godkjenning av protokoll for møte 11-2020 

Bakgrunn 

Protokoll fra møtet 03/11/2020. 

Ingen merknader innkommet. 

Vedtak 

Protokollen godkjennes 



Protokoll fra styremøte 

I Blindleia Cykleklubb 

   
 

Sak 38/12 Plan for årsmøtet 

Bakgrunn 

Planleggingen for årsmøtet i 2021 må begynne. 

Vedtak 

Dato endres fra 11.02.2021 til 10.02.2020. Sted blir Horisonten. Kåre-Ivar henter inn 

reservasjon.  Tidspunkt blir kl 19:00 – 21:00. Slik Koronasituasjonen er i dag, planlegger vi 

for forhåndspåmelding til årsmøtet. Vi er litt usikre på antallet vi kan ha med. 

Sak 39/12 Vedtak på fremgangsmåte ved retur av klær 

Bakgrunn 

Det er vedtatt at klubben skal sponse medlemmenes bytte av drakter, og styret vil sette noen 

klare regler for bytte av drakter. Styret foreslår følgende regler for sponsing av bytte av 

klær: 

1. Årsavgift for 2021 må være betalt. 

2. Støtte blir som følger: 

a. 1500,- for 0-3 plagg innlevert 

b. 200,- for hvert plagg over 3 plagg innlevert, begrenset til 6 plagg 

3. Bytte av klær gjelder ikke bukser. 

4. Opparbeidet støtte blir ikke betalt ut i kontanter, de må brukes til å kjøpe tøy. 

5. Det er en forutsetning for støtte at man kjøper en av pakkene. 

Vedtak 

Kriteriene for sponsing av nye drakter vedtas som de foreligger. Styret tar forbehold om 

uforutsette situasjoner og vil ha mulighet til å gjøre endringer ved et nytt styrevedtak. 

Sak 40/12 Førstehjelpskurs i regi av klubben for kapteiner på 

fellesturer / spinning 

Bakgrunn 

Fred Gyldenaas har fremmet en sak om at klubbens kapteiner og instruktører bør ha 

førstehjelps-kurs. Styret synes dette er en god ide, men vil la alle klubbens medlemmer få 

muligheten til å være med. 

Vedtak 

Styret vedtar at vi vil prøve og holde kurs for alle klubbens medlemmer. Styret setter i gang 

med å finne kursholdere og kommer tilbake senere med opplegg. 
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