
 

Protokoll 

Emne:  Bergen CK styremøte 
Dato og tid: Onsdag 17. Mars 2021 kl. 18.00– 21.00  
Sted: Klubbkontoret i Kanalveien 90 (+videokonferanse) 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Marit Sælemyr, Hans Petter 

Vestre, Sverre Kristoffer Jensen, Sivert Broll (Teams) og Nils Olaf 
Solberg (DL) 

Fravær: Kjartan Aarbø 
 
Neste møte: 14.04.2021, kl. 18.00-21.00 
Sted:  Gamle NRK-Bygget/Teams 
 
 
Agenda: 
1. Introduksjon av nye og eksisterende styremedlemmer 
2. Rolleavklaringer 
3. Bergen ritthelg 
4. Fastsettelse av fremtidige styremøter 
 
Sak 1. Introduksjons av nye og eksisterende styremedlemmer 
Nye og eksisterende styremedlemmer presenterte seg selv. Det nye styret besitter en 
bred og relevant kompetanse. Styret oppfyller likevel ikke NIF sine krav til kjønns-
balanse. Valgkomiteen arbeider med å få på plass en ekstra kvinne og styret har fått i 
oppdrag av årsmøte å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge inn 
vedkommende.  
 
Sak 2. Rolleavklaringer  
- Marit Sælemyr ble valgt som fast referent/protokollfører fra styremøtet 14.04.2021. 
- Hans Petter Vestre ble valgt som økonomiansvarlig i styret for 2021. 
- Praksisen med fast arbeidsutvalg avvikles. Arbeidsgrupper utnevnes etter sak. 
- Styreleder tydeliggjorde styrets ansvar som arbeidsgiver til 2 medarbeidere.  
- Styreleder og nestleder følger opp de ansatte.  
- Evt. andre faste roller avklares på neste styremøte 

 
 



Sak 3 Bergen ritthelg 
Bergen ritthelg er foreslått sammensatt annerledes enn tidligere.  
1. Mai: Bergen CK arrangerer Sund fellesstart.  
2. Mai: Nordhordaland CK arrangerer en 9 mils tempo (turritt) for mastersyklister  
2. Mai: Åsane CK arrangerer et gateritt for aldersbestemt/junior/senior i Knarvik. 
Stein Arne Hammersland avklarer med Korona utvalget til NCF før det vedtas om 
Bergen CK kan arrangere Sund fellesstart. Styret kalles så inn til et Teams møte 
mandag 22. Mars kl. 19.00 for å gjøre vedtak og fordele oppgaver. Hans Petter 
Vestre (styret) har allerede sendt søknad til vegmyndighetene slik at de formelle 
prosessene er ivaretatt.  

Sak 4 Fastsettelse av fremtidige styremøter 
Følgende møtedatoer ble fastsatt, alle med en ytre tidsramme fra kl. 18:00 til 21:00: 
14.04.21 
12.05.21 
16.06.21 
18.08.21 
15.09.21 
13.10.21 
10.11.21 
08.12.21 
Sted: Bergen CK klubbkontor i Kanalveien 90, evt. på Teams. Styremøteprotokoller 
blir fortløpende lagt ut på klubbens hjemmeside etter at de er godkjente. 
 
 
 
Referent:  
Nils Olaf Solberg (17.03.2021) 
 

 
 


