
 

Protokoll 

Emne:  Bergen CK styremøte 
Dato og tid: Onsdag 5. mai 2021 kl. 18.30– 21.00  
Sted: Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Eli Iren Gule, Kjartan Aarbø, Nils Olaf Solberg (DL),      

Kjartan Aarbø, Sivert Broll, Sverre Kristoffer Jensen, Marit Sælemyr (referent) 
 
Fravær:             Hans Petter Vestre 
                       
Neste møte: 16.6.2021, kl. 18.30 - 21.00  
Sted:  Gamle NRK-Bygget/Teams 
 
Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt (kl. 18.30-18.35) 
2. Orientering fra leder (kl. 18.35-18.45) 
3. Orientering fra daglig leder (kl. 18.45-19.00) 
4. Godkjenning av, og oppfølging av saker i referat fra styremøtet 14. april. (kl. 19.00-19.10) 
5. Status utvalgene (kl. 1910-19.30) 

a. SU: sammensetning, budsjett, status aktivitet (vedtakssak) 
b. Veteran: status aktivitet, klubbtur den 5. juni 
c. Skole: status aktivitet 

6. Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser (kl. 19.30-1945) 
7. Klubbutvikling og rekruttering (kl. 19.45-20.40) 

a. Politiattester og barneidrettsansvarlig 
b. Spørreundersøkelsen (vedlegg) 
c. Hjemmesiden 
d. Organisasjonsplanen, Bergen CK lov og Strategiplan oppdatering 
e. Oppdrag til seniorutvalget - se etter hus (vedtakssak) 

8. Profilklær (kl. 20.40-20.45) 
Status lager 

9. Eventuelt (kl. 20.45-21.00) 
a. Hvordan vi skal forholde oss til BMX når det kommer to nye anlegg i nærheten. (Marit) 
b. Kontingentstruktur for fremtiden (Nils Olaf) 

 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 

- Innkalling godkjent 
- Ingen saker til eventuelt:  

 
Sak 2 Orientering fra leder 

- Velkommen til nytt styremedlem, Eli Iren Gule 
- Vært i dialog med Geir Iden, om klubbenes engasjement i nærmiljøtiltak som pump tracks / BMX-

baner.  
- Dialog med Nils Olaf om hjemmesider, regelverk, beredskapsplan mm 

 
Sak 3 Orientering fra daglig leder 

- Regnskapet ajour  
- Nils Olaf viste regnskapssystemet (Tripletex) 



- To klubbiler (Peugeot 3008 SUV) for 2021 mottatt. Nils Olaf har etablert booking-kalender. 
- Bergen – Voss – noen reaksjoner på flytting. De som kan dokumentere at de er påmeldt annet 

idrettsarrangement før B-V ble kommunisert flyttet, får benytte påmeldingen i 2022. 
- 15 nye medlemmer (via «Idretten skaper sjanser») og 2 utmeldte siden sist 
- Konsept Bergen Xtrem: Deltakelse i flere arangement (som Bergen-Voss, 7-fjellsturen, Bergen City 

Marathon, Knarvikmila) gir deltakerne rett til en liten premie og å være med i trekningen av en større 
premie. Styret er positive til at vi deltar i dette og Nils Olaf vil delta i felles planlegging. 

- Turgruppen for ungdom har startet fellestreninger. 
- Trøyer nye medlemmer --- Det er avtalt med BoA at de leverer ut klubbtrøye til nye medlemmer etter 

beskjed omi nnbetalt kontingent fra Nils Olaf. Nye medlemmer til og med 12 år får trøyen gratis, de 
fra 13 år betaler kr. 450. 

 
 
Sak 4 Godkjenning av, og oppfølging av saker i referat fra møtet 14. april 

- Protokoll godkjent 
 

Sak 5 Statusrapportering fra utvalgene (SU, Veteran, Skole) 
       a. SU  
            Administrasjon 

     Vedtak: Marit går inn i SU som styrets representant sammen med Sivert. 
                   Til styremøtet i juni legges det fram en presentasjon av alle SU-gruppene. 
 
     Trening U1 og U2 

 Torbjørn Litlere har vært leder for U1 og U2, overleverer til Robert Uglehus som kun skal 
være koordinator, ikke delta på treninger. Torbjørn tar ansvar for treningene inntil videre. SU 
og styreleder jobber for å finne ny(e) trenere. 

 
b.   Veteran v/Bjørn 
       Klubbtur Voss – Geilo 5. juni positivt mottatt i gruppen. Styret fortsetter med planlegging. 

Vi legger også opp til klubbtur Evanger – Dale – Hamlagrø – Voss (138 km) til høsten, etter       
Bergen – Voss. 

  
c. Skole v/Kjartan 

20 ungdommer på terreng-sykkelskole i går, den første av fire samlinger. 
Seks sykkeltreff for fem skoler starter etter 17. mai.  
Planlegger også sommer-sykkelskoler, en i begynnelsen og en i slutten av ferien (en 
terreng og landevei). 
Vi ser på mulighet for å tilby deltakere på sykkelskoler medlemskap i klubben. 
-Må da ha et treningstilbud til dem etter gjennomført skole. 

 
 

Sak 6 Aktive ritt: Status organisering og forberedelser  
Søknader om gjennomføring Bontveit Opp og Sundrunden hhv 11. og 12. september er  
sendt Statens Vegvesen. 
Forslag til ansvarsområder framlagt. Arangementskomite bestående av fire personer 
delegerer til øvrige. 

 
              

Sak 7 Klubbutvikling og rekruttering 
  

a. Politiattester og barneidrettsansvarlig 
Saken utsettes til neste møte. 

 
b. Spørreundersøkelsen  

Resultatene av undersøkelsen ble sendt med møteinnkallingen. -Mange innspill som må 
bearbeides mer.  
Veteranutvalget går gjennom materialet og kommer med sine forslag til innspill til neste 
styremøte. 



Nils Olaf og Marit ser på mulige forbedringer i fht. Kommunikasjon. 
Eli gjenopptar «jentetreningene» som Gunn Marit hadde tidligere. 

                         
 

 
c. Hjemmesiden 

Alle går gjennom sidene og sender info til Nils Olaf om ting som bør endres. 
Flere må læres opp og få tilgang til å oppdatere. 
 

d. Organisasjonsplanen, Bergen CK lov og Strategiplan oppdatering 
                        Stein Arne og Nils Olaf går gjennom disse. 
 

e. Oppdrag til seniorutvalget - se etter hus  
Vedtak: «Seniorutvalget» forespørres om å være på utkikk etter lokaler som kan egne seg 
for klubblokale for Bergen CK. I dette ligger ingen fullmakt til på noen måte å forplikte 
klubben; kun å sondere hva som måtte eksistere av muligheter. 

 
 
Sak 8 Profilklær – status lager 
                       Sorte pique-trøyer samlet i klubblokalet.  

Styremedlemmene ble utstyrt med en hver. 😊"#$% 
 
 
Sak 9 Eventuelt  
 

a. Hvordan vi skal forholde oss til BMX når det kommer to nye anlegg i nærheten.  
Pump tracks under etablering flere steder i regionen. Dersom dette kan bli miljøer som 
reguleres inn under NCFs aktivitetsområder, bør klubben ta stilling til om vi ønsker å være 
en aktør i dette. 
Geir Iden deltok i møte i forrige uke, men ønsker at Bergen CK deltar framover, hvilket vi vil 
gjøre. 
 

b. Kontingentstruktur for fremtiden (Nils Olaf) 
Saken utsettes til neste møte. 
  

c. Referater fra møtene godkjennes for framtida via e-post – evt. kommentarer må meldes 
innen en uke etter utsendelse.  

 
d. Sverre Dyngeland Vik har henvendt seg til klubben ved Nils Olaf angående 

konkurransefelleskap U23 med Sola, Stavanger, Kristiansand m.fl. – saken forberedes til 
behandling i neste styremøte. 


