
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 15. juni kl. 18.30– 21.10 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere:       Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Eli Iren Gule (teams), 
                        Ann Hege Brustad, Stig Otto Berntsen, Sverre Kristoffer Jensen, Marit Sælemyr (referent) 
Fravær:           Staale Theimann, Hans Petter Vestre 
                      
Neste møte:    Onsdag 17.8.2022 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 12.5.22 
5. Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet  
b. Veteran: status aktivitet  
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 Bensinkort klubbilene 
o SU-sak 
o Tilbud fra Flügger 

 
Sak 2 Orientering fra leder  

o Bergen – Voss ble gjennomført på en meget god måte – stor takk til alle som bidro i 
arrangementet! 

o Henvendelse fra Geir Iden vedr. hedersutmerkig fra regionen til et av våre 
medlemmer 

o Drakter: Vi har hatt en prøvebestilling fra Bioracer – Stein Arne vil innhente 
erfaringer før vi åpner for alle å bestille. 

 
Sak 3 Orientering fra daglig leder  

o Regnskapet er ajour pr 31.5.22. Det er et stort etterslep fra Bergen-Voss. Regnskapet 
ved neste rapportering vil gi oss et riktigere bilde av status. 

o Mottatt gave på kr 150.000 fra Sparebanken Vest til Idretten skaper sjanser 2022.  
o Medlemsflyt: 8 nye medlemmer, 1 utmelding 
o Bergen – Voss: Arrangementet ble en suksess, med perfekte værforhold. 824 startende 

av 1094 påmeldte. 



Nabovarsler ser ikke ut til å ha nådd fram til mottakerne – NOF følger opp. 
Forhåndsomtale i BT, BA og Avisa Hordaland, samt Radio Folgefonna. De samme 
avisene skrev om rittet i etterkant. 
Dato for neste års Bergen- Voss: 3. juni 

o Klubbkontoret kan beholdes ut juni 2023 
 

Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 6.4.22 
        Se tabell i bunnen av dokumentet. 
 
Sak 5 Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng) 
i. Rekruttering av yngre ryttere går tregt – vi må tenke nytt! 
ii. Aktive ryttere: Michael Uglehus har hatt tre landslagsoppdrag 

NM starter til helgen. 
Vi inviterer de aktive rytterne til første styremøte etter ferien. 

b. Veteran: status aktivitet  
i. Klubbturer: 
• Voss – Geilo 20. august 
• Evanger – Dale – Voss, med sesongavslutning på Voss om kvelden – 10. 

september 
c.    Skole: Status aktivitet 

               Rekruttering av barn som har gjennomgått Sykkelkids ved 6 skoler i mai og juni. 
               Så langt liten respons – to henvendelser. 

d.    Idretten skaper sjanser: status aktivitet 
    Årets gruppe består av 10 ryttere. 
    Tour de France utgår – det blir et opplegg til Voss i stedet 
    Artic Race 10. – 15. august 
    Ser på muligheter for utvidet/bredere tilbud neste år. 

e.    Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser  
                Bontveit Opp ble avholdt 31. mai, arrangementet gikk greit – rittet ble definert som  
regionsmesterskap i tempo. Ca 50 deltakere. 

          Bergen Ritthelg 27. – 28. august: Planlegging og forberedelser pågår. 
          Vi ønsker å tilby ryttere mellom 20 og 30 år, som ikke sykler aktive ritt, å sykle 

sammen med den yngste masterklassen. 
           

Sak 6 Klubbutvikling – «brainstorming» 
                   Skape miljø! 
                          Noen lengre spinningøkter med pause? 
        Mer variasjon i øktene? 
                          Tilby gratis spinning?  
                          Sende ut spørreundersøkelse til medlemmene? 

• Eli lager utkast – Nils Olaf sender ut når styret har gjennomgått 
                    Gjøre klubben mer synlig 
         Nils Olaf vil sende infoskriv til alle som har syklet Bergen – Voss (ca 10.000) 
                   
Sak 7 Eventuelt  

o Bensinkort – det ene mistet og sperret 
                       Beslutning: Vi går over til UnoX-kort ved utenlandsturer 

o Bergen CK vil søke Bergen medisinske senter om klubbavtale, etter oppfordring fra 
medlem.  

o Flügger tilbyr rabatt til medlemmer og klubben – vi inngår avtale 
 
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 
15.6.2022: Eli 
jobber med saken 

33 Bergen Ritthelg i terminlisten  HPV asap 15.6.2022: NOF 
ordner ila uken 

34 Allokere Røde Kors til Bontveit Opp EG asap OK 
35 Kontakte Pale mtp Bergen Ritthelg - 

søndagen 
EG asap OK 

36 Avklare med Tamas i fht antall ryttere. MS 30.6.22  
37 Få oversikt over ungdomsrytterne våre, hvem 

som er tilstede på terrengtreningene. 
MS 30.6.22  

38 Søke om klubbavtale med Bergen 
medisinske senter 

NOF asap  

39 Inngå avtale med Flügger  NOF asap  
40 Sjekke med Rune T. hvordan vi gjør edt i fht 

yngre voksne ryutter i Bergen Ritthelg. 
NOF asap  

41 Invitere aktive ryttere til å presentere seg for 
styret i møtet 17. august 

MS 10.8.22  

42 Lage utkast til spørreundersøkelse om 
spinningtreningene 

EG 15.8.22  

 


