
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Torsdag 12. mai 2022 kl. 18.30– 21.00 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere:       Stein Arne Hammersland (teams), Nils Olaf Solberg (DL), Hans Petter Vestre, Eli Iren Gule, 
                       Staale Theimann, Ann Hege Brustad, Stig Otto Berntsen, Marit Sælemyr (referent) 
Fravær:           Sverre Kristoffer Jensen 
                      
Neste møte:    Onsdag 15.6.2022 kl. 18.30.  
Sted:               Klubbkontoret, gamle NRK-bygget på Minde 
 
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 6.4.22 
5. Status utvalgene  

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

• Evanger – Voss 
• Veteran NM og hjelp til CK Sotra 

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

6. Klubbutvikling  
- Medlemsrekruttering, tilbud og engasjement 

7. Eventuelt  
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 
o Innkalling godkjent 
o Saker til eventuelt:  

o Hengere 
o T-skjorter fra Bergen - Voss 

 
Sak 2 Velkomst av leder  

o Oppsummering fra ekstraordinært forbundsting 5. mai, med en sak til behandling: 
o Valg av nytt medlem til valgkomiteen 

 
Sak 3 Orientering fra daglig leder  

o Regnskapet er ajour pr 30.4.22 og viser et foreløpig resultat på kr. 829.146,-. Dette er 
uten 200.000,- vi har fått tildelt av Gjensidigestiftelsen. Dessuten venter vi på 
retningslinjer for den siste stimuleringsordningen (koronastøtte) for idrettsarrangement 
fra staten. 

o Medlemsflyt: 12 nye medlemmer, 2 utmeldinger 
o Bergen – Voss: 733 påmeldte nå – hvis bra vær regner vi med å overstige 1000. 

Speaker ved start ikke på plass, ellers god kontroll. 
o Møte med banksjefen i SPV i går – bidrar med cola til Bergen – Voss. Nytt møte avtalt i 

august. 



o Idrettsregistreringen gjennomført 
 
Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 6.4.22 
 
Sak 5 Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng) 
i. Trening: Laber deltakelse på landevei, 3 – 15 på terreng, avhengig av vær 
ii. Trening/ritt på Jylland i påsken 
iii. Mikal Uglehus deltok i Lille Fredsrittet med juniorlandslaget – får fornyet tillit på laget 

etter god innsats for laget. 
iv. I Ringerike GP og Sundvollen GP, to UCI kat.1.2 for M elite, første helgen i mai, 

deltok Bergen CK på regionslag sammen med utøvere fra Fana. Begge rittene var 
på over 160 km og 24 lag stilte til start begge dagene. Lørdag kom ingen av rytterne 
fra Region Vest til mål, kun 42 av 152 startende fikk sykle alle km. Søndag var det 
en rytter fra Region Vest blant de 66 rytterne som fikk fullføre; Erlend Litlere syklet 
inn som nr. 55. 
For M junior stilte 4 av våre ryttere til start lørdagen, til 103 km nasjonalt rankingritt. 
Kun 36 ryttere kom til mål, og vår gjorde et godt ritt med plasseringer som nr. 9, 13, 
15 og 22. Søndag syklet juniorene 64 km. Her kom 45 av 65 startende til mål, og 
Bergen CK plasserte seg som nr. 20, 27, 28 og 41.  
-En god start på sesongen på nasjonalt nivå. 

v. Til helgen er det sesongens første NC, i Stjørdal – vi deltar med M junior, M elite og 
K junior 

b. Veteran: status aktivitet  
• Evanger – Voss planlagt 7. mai: Kun to påmeldte – avlyst/utsatt 
• Veteran-NM 3. – 4. september: CK Sotra arrangør, samkjøres med Øygarden 

Sykkelfestival. Styret stiller seg positive til å bistå CK Sotra med arrangementet. 
c.    Skole: Status aktivitet 

               Rekruttering av barn som har gjennomgått Sykkelkids ved 6 skoler i mai og juni. 
d.    Idretten skaper sjanser: status aktivitet 

10 ryttere har inngått kontrakt, er i gang med trening og skal sykle Skjærgårdsrittet på 
søndag. 

e.    Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser  
                      Bontveit Opp 31. mai: Godkjent av veimyndighetene 
                                                            Bjørn Holo hjelper til                   

           Bergen Ritthelg 27. – 28. august: Hatt møte med politi og veimyndigheter – noen 
justeringer på dokumentasjon. Tre ritt: Fanafjellet Opp, Gateritt Os, Lysekloster 
Rundt.  
                                                    

Sak 6 Klubbutvikling  
                   Medlemsrekruttering, tilbud og engasjement  
 Hvordan kan Bergen CK bli mer synlige? 

- Aktivitet i kombinasjon med sosialt - lavterskel-arrangement, f.eks. på 
Eikås eller friidrettsbane 

                   Rongastova 21. – 23. oktober – kommunisere dette asap 
                   Arrangere helg i Sola Arena for alle, barn, unge, veteraner 
                   Tilbud om felles reise og deltakelse til store ritt, som Jotunheimen Rundt, Vätteren-runden o.l. 
                   Turer 
                   Sykkelkafe? 
                   Bergen CK tilbyr en seriøsitet som treningsbransjen forøvrig ikke kan konkurrere mot. 
                   Tilby treningskompetanse  
                   Gjenoppta regionscup’en? à Kontakte regionen                
                   Egen jentegruppe I Bergen - Voss 
 
Sak 7 Eventuelt  

o Hengere 
Kun to hengere benyttes av de aktive, den siste kan benyttes av masters-gruppen 



o T-skjorter fra tidligere Bergen – Voss 
Vi har et stort lager, gir de bort til Aktiv Barnehjelp 

 
 
 
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  
12.5.22: Pågår, 
nytt system i 
medlemsregisteret 

27 Trenerkabal for det som skjer etter 
vintersesongen 

MS 15.3.2022 
20.4.2022 

OK 

28 Undersøke interesse for samarbeid om NM 
Masters 2022 

SOB 30.4.2022 OK 

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 

 
 
OK 
OK 
OK 
Pågår 

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

NOF + AHB 12.5.2022 12.5: For 
ressurskrevende 
for oss som klubb 

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

NOF asap OK 

32 Sjekke regler for pensjonsinnbetaling NOF 12.5.2022 OK – gjelder fra 
første krone når 
man har passert kr. 
10.000. 

33 Bergen Ritthelg i terminlisten  HPV asap  
34 Allokere Røde Kors til Bontveit Opp EG asap  
35 Kontakte Pale mtp Bergen Ritthelg - 

søndagen 
EG asap  

     
 


