
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 18. juni 2021 kl. 18.30– 21.10  
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Nils Olaf Solberg (DL), Sivert Broll (teams), Hans 

Petter Vestre, Kjartan Aarbø, Eli Iren Gule (teams frå kl. 19.10), Marit Sælemyr (referent) 
 
Fravær:           Sverre Kristoffer Jensen 
                       
Neste møte:    Onsdag 15.9.2021, 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. 18.35-18.50) 
3. Orientering fra daglig leder (kl. 18.50-19.20) 
4. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 16. juni. (kl. 19.20-19.30) 
5. Status utvalgene (kl. 19.30-19.50) 

a. Idretten skaper sjanser: Rapport Arctic race – Stian Remme via Teams. 
b. SU: status aktivitet 
c. Veteran: status aktivitet 
d. Skole: Rapport sommerleir (vedlagt) 

6. Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser (kl. 19.50-20.00) 
a. Bergen ritthelg 
b. Fløyen opp 

7. Klubbutvikling (kl. 20.00-20.55) 
- Kommunikasjon 

• Nettsiden, Facebook, Medlemssystemet 
- Klubbtur 18. september 

• Harmonisering av godtgjørelse ved trening og sykkelskoler 
- Utdanning 

• Vakter 
• Trenere 

8. 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 

- Bergen – Voss: Risiko i fht at kompetanse om arrangering i hovedsak ligger hos en person 
- Avholdt møte om rekruttering, samt møte med trener for terreng, Tony Hagen 
- Rongastovo booket helgen 22.-24. september til samling for alle i klubben som ønsker å delta 

 



Sak 3 Orientering fra daglig leder 
- Regnskapet juni og juli klart i ettermiddag, med god hjelp fra Sivert og Hans Petter 

          1,4 mnok i resultat pr 31.7 – Merk at Bergen – Voss ikke er inkludert 
- Status Bergen – Voss 

o Arrangementet vellykket, 700-800 gjennomførte (av ca 1200 påmeldte) 
o Utfordrende å arrangere i fht smittevern 
o Kan søke korona-fond om å få dekket sånn at vi sitter igjen med 70% av normalt overskudd, 

  vil i tillegg søke SPV om tilskudd. 
o 3 som syklet for 40. gang, 1 syklet for 43. gang 
o Ca 300 personer var med og arrangerte 
o Stein-Arne, Hans Jørgen, Stig Harald og Fredrik har jobbet sammen med Nils Olaf i 

planlegging av arrangementet gjennom våren og sommeren. -Stor takk til alle for uvurderlig 
innsats 

o Bergen – Voss 2022 vil gå lørdag 4. juni 
- Medlemsflyt 

o 4 nye veteranmedlemmer og 1 nytt ungdomsmedlem siden forrige møte 
o 55 har ikke betalt medlemskontingent til tross for purring 

 
Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 16. juni 

- Se tabellen i bunn av dokumentet 
 
Sak 5 Status fra utvalgene 

a. Idretten Skaper Sjanser v/Stian Remme 
12 innholdsrike dager! 
Gruppen fra Bergen (6 innsatte + ansatte/ledere) syklet sammen med grupper fra Halden 
og Oslo, var spent på om det var store nivåforskjeller, men Bergensgjengen klarte seg fint 
og framsto som både sterke i feltet og som gode miljøskapere.😊"#$% Ca 25 syklister hver dag.  
Fantastisk progresjon på hele feltet ila turen. 
 
Kommentarer: Daglig leder har tanker om å arrangere temakveld med denne type aktiviteter 
på agendaen 
 

b. SU  
Avholdt møte for å komme i gang med rekruttering, samt møte med trener for terreng. 

o Fokus på å gjennomføre faste treninger for både terreng og landevei. 
o Avklare hvem vi har som trenere og sikre tilstrekkelig kapasitet videre framover 

§ Også Tony Hagen i terrenggruppen trekker seg  
o Finne koordinator for terrenggruppen 
o Treningslokale for vinteren som tidligere på Haukeland skole hver tirsdag 
o Arrangere sykkelskole landevei – videreføre som trening, tilby utlån av leiesyklene 
o Inkludere foreldre, skape et miljø 

 
c. Veteran  

Trening pågår i mange grupper 
Det blir klubbtur Evanger – Dale – Hamlagrø – Voss (138 km) 18. september. 

  
d.  Sykkelskoler / Sommerleir 

Rapport fra sommerleir med sykling, orientering, crossfit og padling framlagt til møtet – en 
suksess som absolutt bør gjentas.   

   
 

 
Sak 6 Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser 

a. Bergen ritthelg 11. – 12. september 
Røde Kors og MC-klubb forespurt og har sagt ja til å stille opp. 
Politiet informert – kontakt igjen to uker før arrangementet. 

Sluttrapport 
sommerleri 2021.pdf



Invitasjon er under klargjøring og blir snart distribuert. 
Godkjenning fra Vegvesenet ok for Sundrunden, purrer i fht Bontveit Opp 
Rittleder: Hans Kristian Jacobsen 
Speaker Sundrunden: Sivert sjekker om han har anledning 
Lederbiler/Dommerbiler  - under planlegging 
Rittkomiteen sammenkalles ila kort tid. 
 

b. Fløyen Opp 26. august kl. 18 
 Bergen CK skal stille med 8 løypevaker og 1 stasjonærvakt 

              
Sak 7 Klubbutvikling 

- Kommunikasjon 
• Nettsiden 

o Flere må få kurs/opplæring i publisering, hele styret + noen fra hver av 
gruppene. Kurs for styret onsdag 22.9 kl. 20 

•  Facebook 
o Publisere på hjemmesiden hvilke FB-grupper som skal benyttes, når  

Styret har tatt stilling til det 
• Medlemssystemet 

o Flere enn Nils Olaf bør ha tilgang – Nils Olaf ser på muligheter 
 

- Klubbtur  
• Evanger – Dale – Hamlagrø – Voss 

 
- Harmonisering av godtgjørelse ved trening og sykkelskoler 

Det har vært benyttet ulike rater for godtgjørelse til trenere til treninger og 
sykkelskoler. Styret ønsker å harmonisere dette. 
Vedtak: Styret beslutter at honorar til trenere skal være: 

•  kr. 175 pr time for trenere uten trenerkurs (NCF trener 1 el. 
tlsvarende) 

• Kr. 200 pr time for trenere med trenerkurs (NCF trener 1 el. 
tlsvarende) 

 
                         Styret  vil inngå formelle avtaler med alle trenere, og ha en pool med potensielle trenere. 
 

- Utdanning 
• Vakter 

o Bergen CK vil initiere stasjonærvakt-kurs  
• Trenere 

o Vi vil oppfordre alle i trenerpoolen samt foreldre ogveteranser til å 
gjennomgå trenerkurs. Klubben vil dekke kurskostnaden for de som tar 
det (både trener 1 og trener 2). 

 
Sak 8 Eventuelt 

- Forslag til nettsiden: 
o Bilde og navn på av alle trenere på nettsiden 
o Bilder og navn på styremedlemmene på nettsiden 

- Spinninglokale for vinteren 
o Vi satser på å benytte det samme som i fjor 
o Spinningavgifter for vinteren behandles i neste styremøte 

 
 
Aksjonsliste (utførte aksjoner «gråes ut» og fjernes i 2. referat etter utførelse) 
ID Aksjon Ansvarlig Frist Kommentarer 
1 Avklare barneidrettsansvarlig med Robert 

Uglehus  
SAH  31.8.2021 18.8: Ny frist 



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

 
NOS/SB/MS 

 
31.8.2021 

18.8: Ny frist 

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

 
NOS 

 
31.8.2021 

18.8: Ny frist 

4 Sondere sted for sesongavslutningssamling – 
evt. Rongastova 

SAH 30.6.2021 Det blir samling 
22.-24. oktober 

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

NOS, SAH 15.9.2021 18.8: Ny frist 

6 Gjennomgå og sikre politiattester  SB 20.8.2021 18.8: Ny frist 
7 Sende eksempel på tekst om FB-grupper til 

hjemmesiden til Nils Olaf 
EG 25.8.2021  

8 Se på muligheter for tilganger til 
medlemssystemet, med forbehold om at flere 
skal ha tilgang 

NOF 15.9.2021  

9 Sjekke spinninglokale for vinteren, samme 
som i fjor 

NOF 31.8.2021  

 


