
 Innkalling
Innkalling til styremøte i Blindleia Cykleklubb

Møtenummer: 02-2021

Sted: Etappe bike sine lokaler

Dato: 19.04.2021

Tidspunkt: 18:00-20:00

Saksliste 

Sak nr.

15/21 Godkjenning av protokoll for møte 03.02.21 

10/21 Støtte til deltakelse på ritt, oppfølging fra sist møte
- Forslag til skriv som sendes ut legges ved i innkallingen

11/21 Oppfølging fra sist møte; Utetreninger
- Vi har nå begynt med utetreninger
- Hva sier koronaforskriften nå?
- Vi må få ut informasjon til alle medlemmene

14/21 Oppfølging fra sist møte KM 2021
- Dato for gjennomføring

17/21 Sponsoravtaler, status og oppfølging av inngåtte avtaler
- Spørreundersøkelse om sponsing: Undersøkelse om sponsing og økonomi i 

norsk idrett - BLINDLEIA CYKLEKLUBB - rroeyneland@gmail.com - Gmail 
(google.com)

18/21 Innsendt sak fra Annar:
Mandat til "BCK Internett Task Force"
- Jeg vil at dere skal tenke litt over hva gjøremålene til denne gruppen skal være. Er 
det noe dere vil vi skal ha kontinuerlig oversikt over? Andre spesielle oppgaver? Som
f.eks Oppdatering av Webside, følge med/administrere Facebook, Instagram osv. 
Eller skal vi kun gjøre ting på beskjed fra styret. Foreslår videre at dere (Ronald) 
overlater (egentlig bare viderefører) medlemsregisteret til oss/meg for å slippe og 
bruke mye tid på opplæring. Jeg har ingen forslag til vedtak her, vil bare at dere 
tenker litt over dette.

19/21 Innsendt sak fra Annar;
Ber styret vurdere lik sponsing av tøy for medlem som av ulike årsaker ikke fikk med 
seg tilbudet i første omgang.

20/21 Oppfølging av sak 10.2 på årsmøtet, innsendt av Fred Gyldenaas: 
Fordelsavtaler;
Styret går inn for å lage avtaler med sykelbutikk med verksted, samt treningssenter.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtQWrfhQwdlJbDWHnRLNZMNGd
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtQWrfhQwdlJbDWHnRLNZMNGd
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtQWrfhQwdlJbDWHnRLNZMNGd


 Innkalling
Steinar har vært i kontakt med Cristian Graziano, og går gjennom hva de har avtalt.
Skal vi ta kontakt med Sky?

21/21 Oppfølging av sak 10.1 på årsmøtet; Avvikling av idrettsklubben

Idrettsklubben ble enstemmig vedtatt å legges ned. Men, vi må ha et vedtak på hva 
vi gjør med midlene som var avsatt til arbeidet. Flere forslag kom inn på årsmøtet ifht
hva midlene bør merkes med:

- Pengene settes inn på fond, så kan de brukes som startkapital ved oppstart 
av ny barne/ungdomsgruppe.

- Merk midlene til barneidrett
- Kjøpe inn en barnesykkel til utlån for barn/unge som ønsker å prøve seg

22/21 Annonsering av arrangement/digital plattform
- Hvilke plattform(er) skal vi bruke ved annonsering av ritt/andre arrangement

23/21 Innspill til saker fra medlemmer
- Hvordan kan vi legge bedre til rette for at medlemmene kan melde inn saker 

til styret?

24/21 Innspill til andre saker

Dersom noen av styremedlemmene anser seg inhabil i en sak, bes dette meddelt styreleder 
så raskt som mulig. 

Lillesand / 18.04.2021

Leder


