
 

Protokoll 

Emne:  Bergen CK styremøte 
Dato og tid: Onsdag 14. april 2021 kl. 18.00– 21.00  
Sted: Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Marit Sælemyr(referent), Hans Petter Vestre,   

Kjartan Aarbø og Nils Olaf Solberg (DL), Kjartan Aarbø, Sivert Broll 
Fravær:             Sverre Kristoffer Jensen 
                       
 
Neste møte: 5.5.2021, kl. 18.30 - 21.00 (NB! Nytt tidspunkt) 
Sted:  Gamle NRK-Bygget/Teams 
 
 
Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt (5min) 
2. Orienteringer fra leder (orientering i møtet) (15min) 
3. Orientering fra daglig leder (15min) 
4. Godkjenning av, og oppfølging av saker i, referat fra møtene 17. mars og 22. mars (20min) 
5. Statusrapportering fra gruppene (SU, Veteran, Skole) (30min) 
6. Status Bergen-Voss (vedtakssak) (20min) 
7. Orientering Idretten skaper sjanser (Stian Remme) (15min) 
8. Klubbaktivitet og rekrutering (20min) 
a. Medlemspleie 
b. Velkomst tøy for nye medlemmer. 
c. Turgruppe for Ungdom (vedtaksak) 
9. Profilklær (10min) 
10. Medarrangør - ritt 1. mai (10min) 
11. Eventuelt 5min 

 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt 

- Innkalling godkjent 
- En sak til Eventuelt: Komplettering av styret  

 
Sak 2 Orientering fra leder 

- Mye å sette seg inn i, går gjennom og rydder i mailboksen «leder@bergenck.no» 
- Har hatt samtale med Jan Roger Jensen om hans rolle som koordinator mellom klubbene i regionen 

(fortrinnsvis Fana og Bergen CK) i fht treninger og deltakelse i nasjonale og internasjonale ritt for 
elite-ryttere. 

- Mottatt invitasjon til rittrening på Eikåsbanen onsdager kl. 18. Videreformidles til styret og 
medlemmer. 
 

Sak 3 Orientering fra daglig leder 

- Regnskapet ajour pr. 31.3 
- Lite aktivitet 
- Ca 900 Bergen-Voss-påmeldinger 
- Må følge opp medlemmer på betaling av medlemsavgift 
            Pr 31.12.20 hadde klubben 402 medlemmer, fordelt på 58 kvinner og 344 menn 



            14 nye medlemmer kommer inn via Idretten skaper sjanser 
- Deltok i Daglig Leder-forum i regi av regionen på mandag 
- Har flere søknader om økonomiske midler på gang 
- Spinninglokalet er ryddet 
- Spørreundersøkelse 
 Nils Olaf har undersøkt alternative verktøy. 
             NCF benytter Google og anbefaler det 
-SPV ønsker å komme i kontakt med medlemmene våre 
             Nils Olaf videreformidler og innhenter samtykke 
 

 
Sak 4 Godkjenning av, og oppfølging av saker i referat fra møtene 17. mars og 22. mars 

- Begge protokoller godkjent 
 

Sak 5 Statusrapportering fra gruppene (SU, Veteran, Skole) 
SU v/Sivert 

Ungdomsgruppen startet utetrening denne uken. Terrengtrening for de yngste settes også i 
gang nå. 
Håvard Mauland trener de eldste 
Kontaktpersoner for de ulike gruppene: 

o Junior: Torbjørn Litlere (M+K) 
o Elite: Øyvind Litlere (M), Ole Harald Utvik (K) 
o Ungdom: Robert Uglehus 
o Terreng: Håvard Grutle 

Henvendelser fra medlemmer som ønsker å delta på trening: SU ønsker at noen i styret 
håndterer disse. 
Terrenggruppen etterspør klubbtøy for terreng. Ny klubbtøybestilling planlegges ila kort tid, 
her vil det også komme noe klær for terreng. 
Samarbeid på tvers av klubbene i regionen: Samarbeidsprosjekt for felles trening og reiser til 
ritt. Jan Roger Jensen, Tamas Lengyel og Sverre Dyngeland Vik er ressurspersoner. 
Regionen bidrar med inntil NOK 100’. 
Utfordrende mht rekruttering: Ingen aktive ryttere i U1, kun to i U2 på treningene nå 

 Veteran v/Bjørn 
  Utetrening startet, 5 ulike nivåer med kontaktpersoner på plass for alle. 
                       Har ikke annonsert treningene enda, men vil gjøre det nå. 
 Skole v/Kjartan 
                       Ole Harald har påtatt seg ansvar for organisering av sykkelskoler i vår. 

Det planlegges sykkelskoler for landevei på Landås, Paradis og Bønes skoler. 
Invitasjon/påmelding sendes ut i neste uke, via Deltaker.no. 
-Vurderer også terrengsykkelskole. 
 

Sak 6 Status Bergen-Voss (vedtakssak)   
Nærmere 888 påmeldte nå – budsjettert med 1800. 
Med dagens smitteverntiltak er det ikke mulig å gjennomføre, lite trolig at det vil la seg gjøre i juni. 
-Ser på datoer i august og september. 7. august, 14. august og 25. september er mulige datoer. 
Ingen forpliktelser overfor påmeldte ved endring av dato. 
-Vurderer om vi skal gå sammen med andre arrangører og innby deltakere til å delta i flere 
arrangement med en felles premiering. 
 
Vedtak: Styret går inn for at Bergen – Voss flyttes til 14. august 
 

Sak 7 Orientering Idretten skaper sjanser ved Stian Remme 
          «Idretten skaper sjanser» er et samarbeid mellom NCF, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund. 
 Bidra til å skape en bedre hverdag for innsatte, når de slipper ut. Samarbeid med Bjørgvin Fengsel. 

Ikke uten utfordringer, men godt samarbeid. Forbereder gruppen på 10-15 relativt unge menn på å 
sykle 8 etapper i Nord-Norge til sommeren, hvorav 5 i fbm Artic Race. Ca 5 ansatte skal også være 
med.  
-Har kartlagt utøvere, utarbeidet treningsprogram, trent på spinningsykler, styrke, løping. -Første 
sykkeløkt ute på fredag. Krevende å skaffe alle utstyr, men kommer på plass nå. 



-Spennende å jobbe med gjengen og bygge lag. 
 

Sak 8 Klubbaktivitet og rekruttering 
  8.a Medlemspleie 
         Hvilke aktiviteter skal vi tilby medlemmene våre? 
         - Sosialt fellesskap viktig 
       - Digitale møteplasser? 

- Kahoot? 
- Opplæring som mekkekurs el.l? 

        - Samlinger? 
 

  8.b Velkomsttøy for nye medlemmer 
        Vedtak:        

Styret besluttet at nye medlemmer få kupong verdt kr 500 som kan benyttes til å kjøpe en            
klubbtrøye. Barn tom 12 år får en trøye gratis ved innmelding i klubben. 

  8.c Turgruppe for Ungdom (vedtaksak) 
Stig Harald Madsen har tilbudt seg å dra i gang treninger og aktiviteter for en turgruppe for ungdom. 
Styret er positive til initiativet og tenker at dette kan være et godt tilbud for konkurransesyklister som 
trapper ned og også ungom som gir seg med andre idretter. 

                      Vedtak:  
Styret vedtar at det opprettes en turgruppe for ungdom. Det settes av midler inntil kr. 15000 til drift av 
gruppen. 

 
Sak 9 Profilklær 
           Alle i styret og andre som representerer klubben bør ha profil-bekledning. 
            Nils Olaf sjekker hva som finnes på lager. Det iverksettes bestilling hvis behov for komplettering. 
            -Kommer tilbake på sakne i neste møte. 
 
Sak 10 Medarrangør - ritt 1. mai  
            Leder sjekker med Åsane CK hva de planlegger. 
 
Sak 11 Eventuelt  
 Komplettering av styret – ekstraordinært årsmøte 
             Valgkomiteen har funnet en kvinnelig kandidat til å gå inn i styret. 

Valg må formelt skje av årsmøtet – det innkalles til ekstraordinært (digitalt) årsmøte om to uker, onsdag 28.4                   
kl. 19.00. 

 


