
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 28. september kl. 18.30– 21.35 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere:       Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Ann Hege Brustad (Teams), 
                       Ståle Theimann, Hans Petter Vestre, Marit Sælemyr (referent) 
Fravær:           Eli Iren Gule, Sverre Kristoffer Jensen, Stig Otto Berntsen 
                      
Neste møte:    Onsdag 19.10.2022 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 17.8.22 
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  

6. Klubbutvikling  
- Sponsorbattel og sponsorarbeid 
- Bergen-Voss arbeid 
- Spinning 

7. Eventuelt  
 

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

- NM-arrangement 
 
Sak 2 Orientering fra leder  

• Cycling communities – digitalt sykkelfellesskap – verdens største sykkelklubb: 
Tips fra Bo Andre – vi sjekker nærmere hva dette er 

• Terreng – har en god gjeng – bør få en bedre organisering utover treningene. 
SAH følger opp. 

• Regionssamling Voss 21. – 23. oktober – vi må promotere  
 

Sak 3 Orientering fra daglig leder  
o Økonomi – regnskapsrapporter juli og august klare – foreløpig resultat pr 31.8 er på -341 944. 

Prognose for året ca  -725.000.  
Prognosen er beregnet uten koronatilskudd fra Staten eller Sparebanken Vest og med forbruk 
SU ca 100’ lavere enn budsjett, samt bruk av hele øvrig budsjettert beløp. Dialog med NCF og 
NIF vedrørende plutselig frafall av koronastøtte fra Staten har så langt ikke ført frem. NCF ved 
generalsekretær mener dette blir vanskelig og anbefaler oss å prøve å    løse dette lokalt. DL har 



snakket med både Torbjørn Iversen (idrettsdirektør Bergen kommune) og Knut Songve 
(organisasjonssjef i Vestland idrettskrets). Begge har vist både forståelse og interesse for å 
hjelpe oss. Songve har fått liknende henvendelser fra andre idretter og kanskje kan vi få ballen 
til å rulle om nok idrettslag henger seg på. Rogaland Idrettskrets ved styreleder Siri Ommedal er 
også informert. 
Sparebanken Vest har avviklet koronafondet sitt. 
Søknader for Idretten Skaper Sjanser 2023 og Gjensidigestiftelsen under arbeid. 
Møte med SPV i fbm evt. forlengelse av sponsoravtalen. Sender presentasjonen benyttet i 
«Sponsorbattle». 

o Medlemsflyt: 1 nytt medlem, 2 utmeldte 
o Arbeidsgruppe Bergen – Voss hatt to møter, vurdert satsingsområder for å få flere deltakere. 

 
Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 17.8.22 
        Se tabell i bunnen av dokumentet. 
 
Sak 5 Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng) 
Sesongen er så godt som over – Bergen CK har hatt en god sesong. 
-Planlegger en del banesykling gjennom vinteren. Fortsatt ønske om at klubben stiller 2-3 
banesykler til disposisjon. 
-Forslag: Avholde «sykkel-loppemarked»? -Be medlemmer om å donere utstyr og klær som ikke 
er i bruk lenger. Kan evt. kombineres med andre aktiviteter, som rullekonkurranse, 
presentasjoner. 
-Bør investere i nytt takstativ før neste sesong 
-Søke stipend via kommunens ordning (til våren) 
 

b. Veteran: status aktivitet  
             Klubbturer:             

• Voss – Geilo 20. august – 12 deltakere 
• Dale – Voss – Dale 10. september – 5 deltakere 
• Spinning starter opp i oktober – Ann Hege instruktør på tirsdager, NOF avklarer 

instruktører for øvrige dager. Satser på samme timeplan som i fjor, pluss den på 
tirsdager. Setter også inn ruller. NOF setter opp møte med alle instruktørene for 
avstemming av type økter de ulike dagene. 

• Nye medlemmer: Ståle har snakket med nyinnmeldte veteraner.  
 

c.  Skole: Status aktivitet 
Rekruttering av barn som har gjennomgått Sykkelkids – vi kontakter Sykkelkids for 
videreføring av opplegget fra før ferien, ved en rekke skoler.  

 
d.  Idretten skaper sjanser: status aktivitet 

o Fløyen Opp – tre deltakere fra ISS 
o Vurderer å inkludere Albatross i tilbudet 
o Skal invitere Gjensidigestiftelsen på besøk i Bergen fengsel 

 
e.  Aktive ritt: Status organisering  

   Må bestemme datoer før terminlistemøtet i desember 
           

Sak 6  Klubbutvikling 
o Sponsorbattle 

                 Gjennomgang av presentasjonen av Bergen CK – vi nådde dessverre ikke helt til topps. 
                 Tertnes IL Håndball elite vant, Gimle basket fikk også en premie. 

o Bergen-Voss arbeid 
o Spinning 

Gjennomgang av resultater fra spørreundersøkelse – hvorfor ha et spinningtilbud: 
1. Vinteraktivitet 



2. Miljøskapende 
3. Veteranaktivitet 

25% av medlemmene svarte på undersøkelsen. 
Vi gjør et forsøk med spinning inkludert i medlemsavgiften, for å se om det øker antallet 
deltakere. 

 
Sak 7  Eventuelt  

o NM-arrangement i regi av Bergen CK og Nordhordland 
-Stig Otto jobbe videre med ideen til neste styremøte 

o Hengerne kan lagres hos Bo Andre gjennom vinteren 
o Årsmøtet – forslag til dato tirsdag 14. mars. NOF bestiller lokale. 

 
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 
17.8.2022: Samme 
som sist 
28.9.2022: Samme 
som sist 

38 Søke om klubbavtale med Bergen 
medisinske senter 

NOF asap 17.8.22: Pågår, 
tilbud mottatt 
28.9.22: OK 

43 Mailadressen ungdom@bergenck.no – 
sjekke om Torbjørn leser denne – evt. 
overføre til andre 

SAH 14.9.22 OK – 
Videresendes Stig 

44 Minne kontaktpersoner i aktivt segment på å 
sende oppgjør for gjennomførte aktiviteter. 

MS/HPV asap OK 

45 Kontakte Sykkelkids i fht skolerekruttering i 
høst 

NOS  asap 28.9.22: Følges 
opp 

46 Tiltak for struktur på terrenggruppen SAH asap  
47 Promotere regionssamlingen  NOS asap  
48 Undersøke interesse for ungdomstrening på 

spinning 
MS Asap 

 
 

49 Søke Equinor om tilskudd til banesykler og 
spinningsykler 

NOS 30.9.22  

 


