
 

Protokoll 

Emne:  Bergen CK styremøte 
Dato og tid: Onsdag 16. juni 2021 kl. 18.30– 21.15  
Sted: Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Eli Iren Gule, Nils Olaf Solberg (DL), Sivert Broll, 

Sverre Kristoffer Jensen (Teams fra kl.19), Hans Petter Vestre (Teams fra kl 19.20), Marit 
Sælemyr (referent) 

 
Fravær:             Kjartan Aarbø 
                       
Neste møte: 18.8.2021, 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. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 5. mai. (kl. 19.00-19.10) 
5. Status utvalgene (kl. 1910-19.50) 

a. SU: presentasjon, budsjett, status aktivitet  
b. Veteran: status aktivitet, klubbtur den 5. juni 
c. Skole: status aktivitet 
d. Turritt: Bergen-Voss 

6. Konkurransefellesskap med Fana, Stavanger SK m.fl. 
7. Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser (kl. 19.50-20.00) 
8. Klubbutvikling og rekruttering (kl. 20.00-20.55) 

a. Politiattester og barneidrettsansvarlig 
b. Spørreundersøkelsen, oppdatering  

o Veteran 
o Kommunikasjon 

c. Oppdatering av styrende dokumenter (Org. plan og lov) 
d. Oppdrag til seniorutvalget – status  

 
9. Eventuelt (kl. 20.55-21.00) 

 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 

- Innkalling godkjent 
- Saker til eventuelt:  

o Spørsmål om klubb-/gruppeprofilering 
o Sesongavslutningssamling 

 
Sak 2 Orientering fra leder 

- Deltok i møte om BMX-banen i Oslvik 1. juni  – info sendt ut på forhånd 
- Deltok i foreldremøte for terrenggruppen. 

o Oppfatter organisasjonen som sårbar – vil diskutere aktuelle tiltak med gruppeleder 
 



Sak 3 Orientering fra daglig leder 
- Regnskapet ajour pr 31.5 
- Sparebanken Vest har gitt klubben kr. 110.000,- fra Ildsjelfondet sitt, til prosjektet Idretten 

skaper sjanser. 
- Vestland idrettskrets har kontaktet idrettslagene i regionen som har hatt stor bevegelse i 

medlemstallene, her iblant Bergen CK. Nils Olaf har god dialog. 
- Status Bergen – Voss.  

o Ca 1000 påmeldte. 
o Promotering intensiveres nå. 
o Vi  mangler dugnadsfolk på Voss siden ungdomsgruppen er markant redusert og 

mangler foreldreutvalg, som har organisert dugnaden ved tidligere ritt.  
Styret foreslår at alle i aktiv avdeling oppfordres til å trå til i år. Det må utnevnes en 
kontaktperson som kan ta ansvar for dugnaden på Voss, og jobbe sammen med Nils 
Olaf for å sikre en god organisering. Det finnes dugnadslister og 
oppgavebeskrivelser fra ungdomsgruppen fra tidligere, så det skal være rimelig greit 
å organisere når vi har folk til å utføre oppgavene. 

 
Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 5. mai. 
 
Sak 5 Status fra utvalgene (SU, Veteran, Skole, Turritt) 

       a. SU  
            Administrasjon 

- Budsjettfordeling på gruppene: 
o Terreng kr. 15.000 
o Ungdom kr. 40.000 
o Junior og Elite kr. 35.000 

 
Gruppelederne for de ulike SU-gruppene var invitert inn i møtet for å presentere gruppene. 
- U23 & Elite - Øyvind Litlere  

o 2 som satser (Håvard og Erlend) for fullt + noen litt på/av 
o Koordinering av trening og rittdeltakelse på tvers i regionen, med Fana og Sotra 

- Ungdom, Robert Uglehus 
o Få (2-3) på trening, spesielt blant de yngste + en 14-åring som trener en del med U3 
o U3: 3 16-åringer – alle begynner på Tertnes til høsten 
o Håvard Mauland trener for U3, Erlend trener for U1 

- M junior, Torbjørn Litlere 
o 5 som satser – fin gjeng 

- K elite, Ole Harald Utvik,  
o Ingen ryttere (5 K elite-ryttere fra Vestland som satser– ingen sykler for klubber i 

regionen) 
- K junior, Olav Gautestad (Ikke tilstede) 

o 1 som satser  
- Terreng, mange unge (ca 20) – hovedtrener Tony Hagen 

                   
Styret diskuterte hvordan vi kan øke aktivitetsnivået blant de yngre på landevei, både de som 
allerede er medlemmer, men p.t ikke aktive, og nyrekruttering. Rekruttere via sykkelskolene – 
utvide U1 til å bli helårlig sykkelskole? 
Gjennomgå medlemslisten og invitere til trening?            

 
b.  Veteran  
      Klubbturen Voss – Geilo 5. juni: 25 deltakere, vellykket. 

Vi legger også opp til klubbtur Evanger – Dale – Hamlagrø – Voss (138 km) 18. september. 
  

c. Skole  
Sykkelskoler – to avlyst pga lav påmelding 
 

d. Turritt Bergen-Voss 



Dekket under sak 3 
 
 

Sak 6 Konkurransefellesskap med Fana, Stavanger SK m.fl. 
                Beslutning: Vi inngår interimsavtale. Endelig forpliktelse vil evt. bli til høsten. 

              
Sak 7 Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser 
                Forberedelser i rute og under kontroll. 

    Invitasjon må publiseres via EQ-timing før ferien 
 
Sak 8 Klubbutvikling og rekruttering 
  

a. Politiattester og barneidrettsansvarlig 
Politiattester: Styret må utnevne en ansvarlig og 1 vara 
                        Malverk er på plass 
                        Sivert ansvarlig, Marit vara 
Barneidrettsansvarlig: Vi spør Robert Uglehus                       

 
b. Spørreundersøkelsen, oppdatering 
- Veteran 

Veteranutvalget ønsker å promotere gruppen «Bergen Voss BCK 4.50»  
- Kommunikasjon 

Det finnes en rekke facebook-grupper og styret ønsker at det ryddes opp. 
Vi ønsker å legge lenke til FB-grupper som skal benyttes videre, på hjemmesiden og i FB-
gruppen «Bergen CK».  
Det er ønskelig å gjøre noen av gruppene mer levende – få inn bilder og innlegg fra 
treninger og andre aktiviteter. 
Styret vil fortsette arbeidet med å utforme «kommunikasjonsplan». 

 
c. Oppdatering av styrende dokumenter (Org. plan og lov) 

Stein Arne har gått gjennom Loven og Organisasjonsplanen. Noen utestående punkter, som 
Nils Olaf skal fikse. 
 

d. Oppdrag til seniorutvalget - se etter hus – oppdatering 
Nils Olaf har snakket med Karsten Emil Bragstad og Svein Olav Hansen om å engasjere 
seniorutvalget i arbeidet med sonderinger rundt et fremtidig klubblokale. Begge bekrefter at 
dette er et prosjekt som ligger hjerte deres nært. Stein Arne og Nils Olaf prøver å få til et 
felles møte med de mest aktive i seniorutvalget (Svein Olav Hansen, Karsten Emil Bragstad, 
Roald Sylta, Oddvar Mathiesen og evt. andre) rett over sommeren.  
 

 
Sak 9 Eventuelt 

- En gruppe deltakere fra «Tirsdagsgjengen» stilte på klubbtur i egne drakter. Styret vil i 
framtida oppfordre alle deltakere på arrangement i regi av klubben til å stille i klubbens 
offisielle bekledning. 

- Aktuelt å arrangere en sesongavslutningssamling? SAH sonderer 
 
         
 
Aksjonsliste (utførte aksjoner «gråes ut» og fjernes i 2. referat etter utførelse) 
ID Aksjon Ansvarlig Frist Kommentarer 
1 Avklare barneidrettsansvarlig med Robert 

Uglehus  
SAH 23.6.2021  

2 Gå gjennom medlemslisten og vurdere hvilke 
ungdommer som skal inviteres til «ny 
oppstart» 

 
NOS/SB/MS 

 
18.6.2021 

 



3 Kontakte Tirsdagsgjengen og avtale at ders 
treningstider settes opp i klubbens oversikt 
over treningstilbud. 

 
NOS 

 
23.6.2021 

 

4 Sondere sted for sesongavslutningssamling – 
evt. Rongastova 

SAH 30.6.2021  

5 Oppdatere Loven og Organisasjonsplan i hht 
gjeldende norm og vedtak. 

NOS 30.6.2021  

6 Gjennomgå og sikre politiattester  SB 30.6.2021  
7 Finne koordinator for dugnaden på Voss i 

fbm Bergen – Voss 14. august – ref. styresak 
3. 

 
Må avklares 

2.7.2021  

 


