
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 13. okober 2021 kl. 18.30– 21.15 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Nils Olaf Solberg (DL), Hans Petter Vestre (teams), 

Kjartan Aarbø, Eli Iren Gule, Sverre Kristoffer Jensen, Marit Sælemyr (referent) 
Fravær:           Sivert Broll 
 
Gjester:           Torkjel Landås og Marcus Garberg, AVO Consulting 
                       
Neste møte:    Onsdag 10.11.2021, 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 15. september 
5. Klubbutvikling – del 1  

Besøk av Avo Consulting 
6. Status utvalgene 

                 a.   SU 
      b.   Veteran 
      c.   Sykkelskoler 
7. Klubbutvikling - del 2 

a. Sportsplaner og budsjetter 2022 
b. Ritt og turer 2022 
c. Sesongavslutning på Rongastovo 22.-24. oktober 
d. Sondering NC 2023 

8. Eventuelt  
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 

- Innkalling godkjent 
- Saker til eventuelt:  

o Spinningslokale 
o Morgensykling – Bergen CK Dawn Patrol 

 
Sak 2 Orientering fra leder 

- Vedtak: «Idrettens grasrotopprop»– Bergen CKs støtte enstemmig vedtatt av styret 

 
- Ta kontakt med de andre klubbene i Bergensområdet for å avstemme ønsker om samarbeid 

om rittarrangement og/eller trening? Styret er positive til at Bergen CK tar et slikt initiativ, og 
at man etter en lokal sondering evt. inviterer alle klubbene i regionen til et felles møte. 
 

Idrettens 
grasrotopprop.pdf



Sak 3 Orientering fra daglig leder 
- Regnskapet for Bergen – Voss er avsluttet og regnskapet ajour pr. 30.9.21 
- 4 nye medlemmer, 2 utmeldte siden forrige møte 
- Anbefaler anskaffelse av Bikemaster - et digitalt verktøy til planlegging og gjennomføring av 

idrettsarrangement. 
- Vedtak: 

Bergen CK vil ta i bruk Bikemaster 
- 80 medlemmer i Bergen CK har betalt kontingent og gjennomført Bergen-Voss, og dermed 

gjort seg kvalifisert til et gavekort på kr. 400,- hos TREK Bergen etter styrevedtak i 2020 
- I fjor kunne ungdom spinne omtrent som normalt med de smittevernsbegrensinger som 

gjaldt. Slik var ikke tilfellet for veteranene. De fikk 1 uke i løpet av hele spinningsesongen før 
retningslinjene ble skjerpet. Det ble derfor vedtatt i styret at veteranene skulle refunderes 
50%. Dette er enda ikke blitt effektuert, så vi løser dette med at de det gjelder får en 
rabattkode som kan benyttes i år. 

- Ny bestillingsrunde av klubbtøy 
Den siste bestillingsrunden tok uforholdsmessig lang tid. Dette skyldes tidspunktet på året vi 
bestilte (høysesong), generelle Corona forsinkelser, det at vi bestilte nye plagg som måtte 
designes og godkjennes, og at de nye terrengdraktene ble sendt i retur fra kvalitetskontroll 
og måtte trykkes på nytt. Vi forsøker nå med bestillingsvinduer utenom høysesong.  
Vedtak: 

 Vi oppretter og publiserer to bestillingsvinduer for Bergen CK klubbtøy: 
     1. bestillingsvindu: Første uke i november - Da har vi tøy til sesongstart. 
     2. bestillingsvindu: Siste uke i februar. - Da har vi tøy til sommeren. 

 
Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 15. september 

- Runden rundt bordet om Eli sin oppfordring: Hvorfor ble jeg medlem av Bergen CK? 
o Noen kom inn som foreldre, noen for å trene med andre (til Bergen – Voss), 

noen fordi partner/ektefelle var medlem 
Tanker: Hvilken verdi gir medlemskap i Bergen CK for medlemmene? 

- Se tabellen i bunn av dokumentet 
 
Sak 5 Klubbutvikling del 1 

- Besøk av Avo consulting v/Torkjel Landås og Marcus Garberg – forberedelse til 
styreseminar om kommunikasjon til ulike målgrupper. Seminaret avholdes lørdag 13. 
november kl. 9 - 16. 
 

Sak 6 Status utvalgene  
a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng) 

o Jenteprosjekt i NCF – Vest 
o Møte og kontrakt med Tamas under arbeid 

b. Veteran - status aktivitet 
c. Skole:  

 
Sak 7 Klubbutvikling del 2 

a. Sportsplaner og budsjetter 2022 
Ta utgangspunkt i budsjettet for 2019 

b. Ritt og turer 2022 
o Klubbtur Flandern 31.3. – 2.4, torsdag – søndag, med turritt lørdag, tilskuer Flandern 

Rundt søndag  
o Mallorca i fbm påsken – Privat initiativ åpent for alle som ønsker å delta 
o Klubbtur Voss – Geilo 
o Klubbtur Evanger – Dalekvam - Voss 

c. Sesongavslutning på Rongastovo 22.-24. oktober 
o Påmeldingsfrist på mandag, foreløpig 5 påmeldte 

d. Sondering NC 2023 
       Se pkt 14 i tabellen nedenfor 

              



Sak 8 Eventuelt 
- Spinninglokale 

Vi har to alternativer: 
o Midttun, samme som i fjor – kan benyttes til andre aktiviteter enn medlemstrening 
o Industrilokale på Minde, kun mulig å leie for en sesong 

                         Styret går inn for å fortsette på Midttun. Nils Olaf forhandler med huseier om en 3-årsavtale. 
- Bergen CK Dawn Patrol 

Martin Tvedt er en ny innmeldt Bergen CK veteran. Han har dratt i gang et konsept  mest 
kjent fra utlandet og etterhvert ganske populært i Oslo området - Morgen trening – og tilbyr 
nå å knytte tilbudet under Bergen CK. Styret er positive til dette og ønsker at tilbudet 
heretter går under navnet Bergen CK Dawn Patrol. 
 

 
 
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 
13.10: Robert tar 
oppgaven 

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 
13.10: Sendt e-
post til foreldre til 
barn som har 
deltatt på 
sykkelskoler i 
2021. Alle 
medlemmer opp til 
30 år har mottatt 
SMS om 
samlingen på 
Rongastovo. 

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 
13.10: På plan 

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

NOS, SAH 15.9.202 1 18.8: Ny frist 
13.10: Utført 

6 Gjennomgå og sikre politiattester  SB 20.8.2021 18.8: Ny frist 
15.9: I arbeid 
13.10: I arbeid – 
venter på attestene 

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

NOS 15.9.2021 15.9: I arbeid 
13.10: Må avklare 
hvem som skal ha 
tilgang. NB! Sjekke 
medlemskap mot 
deltakere på 
trening i Spond 

9 Sjekke spinninglokale for vinteren, samme 
som i fjor. 

NOS 31.8.2021 15.9: Avtalt å 
snakke med utleier 
i morgen 
13.10: I arbeid 

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 13.10: Begge kurs 
kommer over nyttår 

13 Avklare med regionen vedr. kurs for 
kommissærer 

NOS 13.10.21 13.10: Snakket 
med Kåre Stokke 
om å få 
dokumentasjon på 
hva det vil si å 
være kommissær. 
Planlagt 
webinar/kurs i 
februar. 

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

SAH 13.10.21 13.10: Mottatt råd 
fra CK om å finne 
en alternativ løype 
til Åsane-løypen, 
en som er enklere 
å arrangere i. 
Teste ut løypen i 
2023, NC i 2024? 
Vi sonderer med 
andre klubber om 
interesse for å gå 
sammen om et 
arrangement. 

 


