
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 6. april 2022 kl. 18.30– 21.05 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere:       Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Hans Petter Vestre, Eli Iren Gule, 
                       Staale Theimann (teams til kl. 19), Ann Hege Brustad (teams), Stig Otto Berntsen,  
 Marit Sælemyr (referent) 
Fravær:           Sverre Kristoffer Jensen 
                      
Neste møte:    Torsdag 12.5.2022 kl. 18.30.  
Sted:               Klubbkontoret, gamle NRK-bygget på Minde 
 
Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt 
2. Velkomst av leder   
3. Konstituering av nestleder og andre verv i styret 
4. Forslag til styremøter i 2022 
5. Valg av delegater til ekstraordinært sykkelting 
6. Orientering fra daglig leder 
7. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 23. februar 
8. Status utvalgene 

a. SU: status aktivitet  
• Tilbud om ritt  på Eikås bilbane  
• Status drakter til junior/senior 
• Annet? 

b.      Veteran: status aktivitet  
• Evanger – Voss 
• Annet? 

c.        Skole:  
• Samarbeid med sykkelkids 
• Innspill fra Ole Harald 

d. Idretten skaper sjanser 
e. Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser 

9. Klubbutvikling  
        Medlemsrekruttering, tilbud og engasjement 
10. Eventuelt  

a. Bidrag under Tour of Norway? 
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 
o Innkalling godkjent 
o Ingen nye saker til eventuelt 

 
Sak 2 Velkomst av leder  

o Presentasjonsrunde 
 



Sak 3 Konstituering av nestleder og andre verv i styret 
o Nestleder: Stig Otto Berntsen 
o Veterankontakt: Staale Theimann 
o SU-medlem sammen med Marit: Stig Otto Berntsen 
o Barne- og ungdomsansvarlig: Stig Otto Berntsen 
o Politiattestansvarlig: Eli, sammen med Marit 

Sak 4 Forslag til styremøter for 2022 
Onsdag 6. april 
Torsdag 12. mai  
Onsdag 15. juni 
Onsdag 17. august 
Onsdag 14. september 
Onsdag 19. oktober 
Onsdag 16. november 
Onsdag 14. desember 

 
Sak 5 Valg av delegater til ekstraordinært sykkelting 
             Styret valgte følgende delegater til det ekstraordinære forbundstinget 19. mai 

- Marit Sælemyr 
- Hans Petter Vestre 

 
Sak 6 Orientering fra daglig leder 

- Regnskapet er a jour pr. 31. mars. Foreløpig resultat: kr. 882.896,-. 
I dette resultatet er ikke tildelingen på kr. 200.000,- fra Gjensidigestiftelsen inkludert. 

- Vi har pr idag 329 medlemmer hvorav 47 kontingenter står ubetalt.  
- Bergen – Voss: 496 påmeldte 

                        Refleksjoner rundt utfordringer med dalende interesse for turritt. 
Vi må i året som kommer jobbe for å gjøre Bergen – Voss attraktivt, samt 
vurdere andre potensielle inntektsgivende prosjekter. 

- Bygget med spinninglokalet er overdratt til nye eiere. Foreløpig ingen signaler om at det 
får betydning for leieforholdet til Bergen CK. 

 
Sak 7 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 23. februar 
  Se tabell i bunn av dokumentet 
 
Sak 8 Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng) 
i. Tilbud om ritt for ryttere fra 15 år og oppover på Eikås bilbane 6. april og 4. mai 
ii. Status drakter til junior/senior 

Avtale inngått med Bioracer, nettbutikk – direkte kjøp.  
Alle medlemmer kan benytte seg av dette. 

iii. Annet  
                                            -Budsjettmidler for SU – prinsipp for uttak 

b.  Veteran: status aktivitet  
i. Klubbtur Evanger – Voss – påmelding lagt ut 
ii. Bergen CK gå inn i arrangement av Master-NM sammen med andre klubber? 

Stig Otto undersøker interessen hos andre klubber. 
        c.        Skole:  

i.     Samarbeid med sykkelkids 
Vi legger opp til et «U1-opplegg» med bruk av egne sykler 5 ganger – deretter   
tilbud om å bli medlem og låne racersykkel eller trene med terrenggruppen. 
Se aksjonsliste pkt 29         

                                  ii.Innspill fra Ole Harald 



       Stein Arne svarer  
d. Idretten skaper sjanser 

Markedsføre klubben for ukrainske flyktninger? Vi sjekker tiltaksprosjekter i kommunen og 
evt. andre. 

e. Aktive ritt – Status organisering og status forberedelser         
       i.    Bergen ritthelg 27. og 28. august 

• Lørdag formiddag: Fanafjellet opp – fellesstart alle klasser 
• Lørdag ettermiddag: Gateritt ved Os Videregående, løype ca 700m 
• Søndag: «Lysekloster Rundt» 

                                                    Forberedelser i gang, Hans Kristian Jacobsen er rittleder 
iii. Bontveit Opp arrangeres 31. mai  

• Rittsøknad sendt, Hans Kristian Jacobsen er rittleder 
 

Sak 9 Klubbutvikling 
Medlemsrekruttering, tilbud og engasjement – delvis diskutert under sak 8c            

 
Sak 10 Eventuelt 

a. Bidrag under Tour of Norway 24. mai? Vi oppfordrer medlemmene våre til å melde seg 
som vakter til Tour of Norway. 

b. Pensjonsavsetning, ref vedtak I forrige møte – sjekke om avsettninger kan differensieres. 
 
 
 
 
Aksjonsliste (utførte aksjoner «gråes ut» og fjernes i 2. referat etter utførelse) 
ID Aksjon Ansvarlig Frist Kommentarer 
6 Gjennomgå og sikre politiattester   SB 

EIG 
20.8.2021 18.8: Ny frist 

15.9: I arbeid 
13.10: I arbeid – 
venter på attestene 
7.12: Oversikt 
under utarbeidelse. 
Sivert klargjør for 
søknader for styret 
12.1.22: Styret må 
også søke om 
attester, ref. e-post 
fra Sivert. 
23.2.22: Mangler 
fortsatt noen 
6.4.22: Må følges 
opp – Eli få 
tilgang  

16 Ta kontakt med utleier for å bedre luftkvalitet 
i spinninglokalet 

NOS 15.12.2021 12.1.22: NOF 
sjekker igjen i 
morgen 
23.2.22: Fortsatt 
ikke helt ok – 
kvaliteten varierer 

25 Dialog med Trek Bergen om drakter SAH asap  
27 Trenerkabal for det som skjer etter 

vintersesongen 
MS 15.3.2022 

20.4.2022 
 

28 Undersøke intreresse for samarbeid om NM 
Masters 2022 

SOB 30.4.2022  



29 Planlegge rekrutteringstiltak i samarbeid med 
Sykkelkids: 
-Velge ut hvilke skoler vi skal rekruttere fra 
- Foreslå datoer for U1-trening 
-Utarbeide infoskriv 
- Finne trenere + voksenpersoner  

 
 
SOB/MS 
SOB/MS 
NOS 
SOB/MS 

 
 
20.4.2022 
20.4.2022 
20.4.2022 
25.4.2022 

 

30 Markedsføre Bergen CK for ukrainske 
flyktninger? -Sjekke tiltakspakker. 

NOF + AHB 12.5.2022  

31 Kommunisere informasjon om vaktbehov til 
Tour of Norway 24. mai 

NOF asap  

32 Sjekke regler for pensjonsinnbetaling NOF 12.5.2022  
 


