
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 10. november 2021 kl. 18.30– 21.00 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Nils Olaf Solberg (DL), Hans Petter Vestre, Eli Iren 

Gule, Sverre Kristoffer Jensen, Marit Sælemyr (referent) 
Fravær:           Sivert Broll og Kjartan Aarbø 
 
                      
Neste møte:    Tirsdag 7.12.2021, 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 13. oktober 
5. Status utvalgene   

a. SU: status aktivitet  
b. Veteran: status aktivitet: 
c. Skole: status aktivitet  

6. Klubbutvikling  
a. Forberedelse av styreseminaret 
b. Budsjettarbeid 2022 
c. Klubbturer 2022 

7. Eventuelt  
Saker meldt inn er dekket under saker i sakslisten. 

 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 

- Innkalling godkjent 
- Saker til eventuelt 

 
Sak 2 Orientering fra leder 

- Rongastovo-samlingen i oktober: 14 deltakere 
God stemning. Marte og Halvard gjorde en super jobb som trenere/ledere sammen med 
Stein Arne. 
Synd at ikke noen av de etablerte ungdomsrytterne deltok – styret forventer at de som 
mottar støtte fra klubben deltar på fellessamlinger. 

- Vi jobber med å få på plass rytteravtaler og trenerkontrakter. 
- Planlegger ryttermøte 
- Spørsmål fra Erlend Litlere om å markedsføre podkast via Bergen CK sine kanaler. 

Styret er positive, men ønsker at Bergen CK i så fall nevnes/markedsføres i podkastene. 
Vedtak: Styret går inn for at podkasten kan markedsføres via Bergen CKs 
facebookgrupper, gitt at Bergen CK blir omtalt. 

- Kommunikasjonskanaler generelt: Vi må skaffe oversikt over de kanaler Bergen CK frontes i 
 



Sak 3 Orientering fra daglig leder 
- Regnskapet er ajour. Resultat pr 31.10 negativt, men det er før mottak av koronastøtte. 

Prognosen for året er i hht budsjett. 
Kommentarer: Styret ønsker å se status gjennom året i sammenheng med budsjett og 
aktiviteter. -Implementeres fra 2022. 

- Status medlemmer: 4 nye siden sist 
- Flere har hentet velkomsttrøyer hos Boa, og gavekort til medlemmer som gjennomførte 

Bergen-Voss tas i mot med glede. :-) 
- Idretten skaper sjanser 

Avholdt avslutning – deltakerne tilbudt å trene spinning. 
Møte med Bergen ND senter for å vurdere samarbeid neste år.  

- Sparebanken Vest – Stian Remme skal holde motivasjonsforedrag 1. desember 
 
Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 13. oktober 

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

o Søknad fra rytter om støtte til banesykkel og kostnader ved deltakelse i NM. 
Styret mener at SU må ta stilling til evt. kjøp av banesykler i regi av klubben 

o Henvendelse fra Fuel ernæring i fht U23/elite. Vi undersøker nærmere. 
o Vintertrening igangsatt med godt tilbud, foreløpig få deltakere 

b. Veteran - status aktivitet 
o Spinningtreningen i gang  
o Down Patrols går sin gang 

c. Skole 
o NOS snakket med Stian Remme / Sykkelkids – lage et arrangement og dele ut info 

om klubben? 
o Sykkelkids dele ut flasker el.l til elever ved skoler i vårt nærområde? 
o Vi jobber videre i dialog med Stian. 

 
Sak 6 Klubbutvikling 

a. Forberedelse av styreseminaret 
Diskusjon  
Alle må lese gjennom eposten fra Eli før lørdag 

b. Budsjettarbeid 2022 
      Budsjettarbeid for 2022 må igangsettes. 
     SU-posten bør beregnes utfra sportslig plan/aktiviteter 
c. Klubbturer 2022 

I 2022 planlegger vi følgende sosiale klubbturer: 
o Flandern rundt (31. mars – 3. april) 
o Mallorca (22. til 29. april) 
o Evanger – Dalekvam – Voss (mai) 
o Voss - Geilo (august) 

              
Sak 7 Eventuelt 

Ingen saker til behandling 
 
 
Aksjonsliste (utførte aksjoner «gråes ut» og fjernes i 2. referat etter utførelse) 
ID Aksjon Ansvarlig Frist Kommentarer 
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 



10.11: NOS 
snakket med John 
Ivar Johansen. 
Tirsdagsklubben 
sier ja. 

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 
10.11: OK 

15 Kontakte Sivert vedr. Fuel NOS 24.11.2021  
 


