
Protokoll fra styremøte
I Blindleia Cykleklubb

Styremedlemmer

Anette M Heggemsli Tilstede Referent: Renee Chr. Røyneland

Renée Røyneland Tilstede Sted: Etappe Bike sine lokaler

Ronald Sund Tilstede Dato: 19.04.2021

Hans Thomas Nyberg Tilstede Tidspunkt: 18:00-20:00

Steinar Sandberg Tilstede

John Gunnar Skripeland Tilstede

Varamedlemmer

Kåre-Ivar Ohrvik Tilstede

Heidi Lundemoen Tilstede

Andre til stede Sak nr: Navn:

Saksliste Vedtakssaker
Sak nr.

15/21 Godkjenning av protokoll for møte 24.03.21

10/21 Støtte til ritt
Vedtak; Blindleia CK dekker startkontingent for inntil 4 lokale ritt. Det sendes ut skriv 
til alle medlemmer med oversikt over hvilke ritt dette omhandler samt hvordan de går
fram for å få det dekket.

11/21 Utetreninger
Vedtak; styret tar ansvar for at det blir organisert trening mandag og søndag. Vi 
ønsker å kunne utvide tilbudet, og vil etterspørre om flere fra klubben kan ta ansvar 
for opplegg også tirsdag og/eller torsdager.
Det sendes ut info om dette til alle medlemmer

14/21 KM 2021
Vedtak: gjennomføres i uke 37 – tirsdag (tempo), torsdag (terreng) og lørdag 
(fellesstart)

18/21 Innsendt sak fra Annar
Vedtak: styret takker for tilbudet om at Annar og (de) tar ansvar for alt som har med 
webside, Facebook, Instagram medlemsregistrering med mer.
Styret ønsker i samarbeid med denne arbeidsgruppen å se på hvordan mandatet 
skal være framover.

19/21 Innsendt sak fra Annar
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Vedtak: styret åpner ikke opp for sponsing av tøy til de som ikke fikk med seg 
tilbudet i første runde – av ulike årsaker. Toget er gått for dette tilbudet, og styret 
mener at tilbudet ble gjort så godt kjent som mulig for alle klubbens medlemmer

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.
 
Steinar har vært i kontakt med Cristian Graziano, og går gjennom hva de har avtalt.

Vedtak; klubben takker ja til tilbud fra Cristian Graziano ifht service med mer. Steinar
og Heidi lager et infoskriv til alle medlemmene av klubben.

Steinar og Heidi går også i dialog med Sky ifht å se på mulig avtale der.

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

Vedtak; Pengene settes inn på fond, og øremerkes med barneidrett
Hans Thomas overfører pengene til Lillesnd sparebank, og ordner med fond.

22/21 Annonsering av arrangement/digital plattform

Vedtak; Vi fortsetter å bruke Facebook og hjemmesiden som våre plattformer 

Oppfølging- og informasjonssaker
Sak nr.

14/21 KM 2021
Vedtak: gjennomføres i uke 37 – tirsdag (tempo), torsdag (terreng) og lørdag 
(fellesstart)
Vi kommer tilbake med flere detaljer utover våren/sommeren.

17/21 Steinar Sandberg informerte om allerede inngåtte sponsoravtaler og hvilke 
forpliktelser som ligger i avtalene.

23/21 Styret er opptatt av hva medlemmene ønsker for klubben. RIs og ros og ellers andre
innspill til saker man ønsker at styret skal jobbe med. Vi ønsker derfor å oppfordre 
folk til å melde inn saker til oss på post@bck.no

http://www.bck.no/
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24/21  Profilering av klubben, og av våre sponsorer:
- Oppfordre til å bruke hashtag når man legger ut bilder fra fellestreninger mm

- Hvilke hashtagger gjelder:
#byensbank, #Arendalbådsenter, #Etappebikes, #kristiansandbådsenter, #sky
#kiwioleolsen, #blindleiack,


