
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 15. september 2021 kl. 18.30– 21.15 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Nils Olaf Solberg (DL), Sivert Broll (teams), Hans 

Petter Vestre (teams), Kjartan Aarbø, Eli Iren Gule (teams frå kl. 19.10), Marit Sælemyr 
(referent) 

 
Fravær:           Sverre Kristoffer Jensen 
                       
Neste møte:    Onsdag 13.10.2021, kl. 18.30 - 21.00  
Sted:               Gamle NRK-Bygget/Teams 
 
Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt  
2. Orientering fra leder  
3. Orientering fra daglig leder  
4. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 18. august 
5. Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet landevei og terreng 
b. Veteran: status aktivitet 
c. Skole: status aktivitet 

6. Aktive ritt: Oppsummering etter Bergen ritthelg 
7. Klubbutvikling og rekruttering 

-     Kommunikasjon 
- Organisasjonsutvikling 

• Utdanning  
o Vakter 
o Trenere 
o Kommissærer 

-  NCFs Forbundsting 2022 
• Deltakelse og strategiarbeid 

8. Eventuelt  
 

 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 

- Innkalling godkjent 
- Saker til eventuelt:  

o Hus til oss? 
o Fastsettelse spinningavgift 

 
Sak 2 Orientering fra leder 

- Det er stilt spørsmål i fht bruk av unge trenere – er de i stand til å håndtere vanskelige situasjoner? 
- -I tillegg et aspekt i fht aktive som trenere --> for stor belastning? Styret mener det siste må være en 

sak mellom de aktive og deres trener. 
Vedr. alder på trenere, er det p.t. trenere over 18 år tilstede på de fleste treningene. 

- Fana v/Christian Moe har forespurt om Bergen CK ønsker å være medarrangør for NC i 2023. 
             Vi vurderer dette etter hvert, undersøker først med NCF om evt. muligheter og forpliktelser. 



- Terminlistemøte 14. desember k. 18-20, Idrettens Hus. Stein Arne, Sivert og Marit representerer 
Bergen CK. Styret diskuterer planer for ritt i 2022 på forhånd. 

Sak 3 Orientering fra daglig leder 
- Henvendelse fra regionen v/ Geir Iden, fått spørsmål om Bergen som startby for Tour of Norway 

2022 eller -23. 
Må evt. sette ned en arbeidsgruppe, skaffe sponsorer. 

- Regnskapet: Ca  1 mnok i resultat pr 31.8 – Merk at regnskapet for Bergen – Voss ikke er ferdig 
- Sendt søknad om støtte fra Equinor og fra Gjensidigestiftelsen 
- Medlemsflyt 

o 8 nye medlemmer og 1 utmelding 
 
Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 18. august 

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

 
a. SU  

Avholdt møte med potensielle trenere for ungdom 
o God respons  
o Trenerkabalen for høsten er lagt: 

 
o Erlend Litlere er koordinator for terrenggruppen 

 
b. Veteran  

Selvgående gruppe 
Har jobbet med å skaffe vakter til Fløien Opp, Bontveit Opp og Sundrunden 
Planlagt klubbtur Evanger – Dale – Hamlagrø – Voss (138 km) 18. september, få påmeldte, 
men vi gjennomfører. 

  
c. Sykkelskole 

Sykkelskole Landevei startet 31. august, avholdes 4 ganger. 10 deltakere, positiv stemning. 
Stor takk til Ole Harald som administrator, Robert som sykkelansvarlig, Erlend som 
instruktør og Øyvind som «foreldremotivator» :-) 

 
Sak 6 Aktive ritt: Oppsummering etter Bergen Ritthelg 

Vellykket arrangement – fornøyde aktive. 
Mye arbeid på noen. Tusen takk til alle som bidro! 
Har bygd mye nyttig arrangørkompetanse hos flere i klubben. 
Bontveit Opp på lørdag bød på noen utfordringer i fht trafikk. 
Godt teamarbeid! 
Røde Kors kommentert på beredskapsplanen – justerer for framtida. 
Rittkomiteen bør gjennomføre en erfaringsoppsummering.  

              
Sak 7 Klubbutvikling og rekruttering 

- Kommunikasjon 
o Bruker vi de riktige kanalene i kommunikasjon med medlemmene og potensielle 

medlemmer? Treffer vi ungdom og voksne på ulike plattformer? 
o Hvordan profilere utøvere som deltar på ulike arrangement? 
o Hvordan profilere oss overfor «nye» medlemsgrupper? 

• Nettsiden 
• Facebook 
• Andre sosiale medier 

Dette er et stort tema – vi ønsker å sette av mer tid til å diskutere behov og muligheter for å 
komme fram til konkrete mål og tiltak som kan gjennomføres. 
-Setter av tid til et heldagsseminar lørdag 13. november kl. 9 – 16. 

Treneroppsett 
H21.xlsx



  
- Organisasjonsutvikling / Utdanning 

• Vakter 
o Avklare med regionen 

• Trenere 
o NCF har ikke ledige instruktører til trenerkurs før over nyttår. 
o Vi peiler oss inn på januar 

• Kommissærer 
o Sjekke med regionen 

 
Det skal være to delegater (en av hvert kjønn) fra Bergen CK til Forbundstinget 2022, som finner 
sted på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen fra 11.-13. mars 

o Marit 
o En mannlig delegat tbd 
o I tillegg representerer Stein Arne Lovutvalget 

 
 

Sak 8 Eventuelt 
- Hus til oss? 

Kjartan har et tips - Vi tar en kikk og kontakter evt. kommunen 
- Spinningavgift 

o Satsene fra 2019-2020 videreføres, men ungdomstreningene blir gratis 
o Vi innfører partnerrabatt – 50% avslag for den ene 
o Satsene blir da 

§ Veteraner kr 1000 
§ Ikke-klubbmedlemmer kr 1200 

- Alle i styret må komme med en setning i neste møte om hvorfor vi ble medlem i Bergen CK 
:-) 

 
 

 
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 

15.9: I arbeid 
2 Gå gjennom medlemslisten og vurdere hvilke 

ungdommer som skal inviteres til «ny 
oppstart» 

 
NOS/SB/MS 

 
31.8.2021 

18.8: Ny frist 
15.9: I arbeid 

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

 
NOS 

 
31.8.2021 

18.8: Ny frist 
15.9: Diskuteres 

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 
15.9: I arbeid 

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. 

NOS 15.9.2021 15.9: I arbeid 

9 Sjekke spinninglokale for vinteren, samme 
som i fjor. 

NOS 31.8.2021 15.9: Avtalt å 
snakke med utleier 
i morgen 

10 Avklare med aktuell ekstern fasilitator til 
seminar 13.nov 

MS 22.9.2021  



11 Markedsføringstips EIG 13.10.21  
12 Avklare med regionen vedr. kurs for trenere 

og vakter 
SAH 13.10.21  

13 Avklare med regionen vedr. kurs for 
kommissærer 

NOS 13.10.21  

14 Kontakte NCF v/Cato Kårbøl i fht evt. NC i 
Bergen i 2023 

SAH 13.10.21  

 


