Bogafjell Sykleklubb
Styremøte 1/2019 – 11 mars

Sted og tid: Bogafjell Kirke kl 19:00 – 21:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Følgende tilstede:

Leder: Lars Brovold
Kasserer: Frank Gjesdal
Sekretær: Marion Svihus
Styremedlem: Guzman Cruz
Styremedlem: Tor Einar Strandberg
Styremedlem; Agnieszka Derbich
Styremedlem: Stein Undheim
Sosiale medier; Magne Fosse
Ressursgruppe: Jeanette Johannessen
Referent: Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtereferat - Agenda
1 Agenda OK
2 Status økonomi. (Frank): Budsjettposter for inneværende år gjennomgått.
Noen kommentarer ifht oppdateringer og justeringer. Påminnelse
vedrørende utløp av sponsoravtaler. Mange medlemmer har fortsatt ikke
betalt. Purret. Avstemme bank inn mot Marion.
3

Status medlemmer (Marion): Antall medlemmer som er registrert betalt per
møte dato var ca 100. Etter purring er tallet i skrivende stund 125.
Innbetalinger må avstemmes med banken og ny purring sendes 1.4.

4 Tanker om styrearbeid, fordeling av oppgaver i styret (Alle): Jeanette har
utarbeidet en mal og oversikt over oppgaver som er tillagt de enkelte
vervene. Denne er nyttig som huskeliste og hjelp i styrets pågående
oppgavefordeling. Medlemmene uttrykte stor tilfredshet med dette. Ellers ble
det diskutert hvordan en i større grad kan involvere og trekke på klubbens
medlemmer. Det er en god gjeng engasjerte medlemmer som gjør en god
innsats for klubben og som besitter kompetanse vi må trekke på.

5

Profilering

BSK:

Facebook/nettside.

Fokusområder

(Magne/Jeanette):

Klubben er i en situasjon der det å beholde/få inn nye medlemmer blir jobb nr 1.
Utarbeidet poster må vi få ferdigstilt og distribuert i nærmiljøet. Dette bør gjøres
i forkant av klubbkveld, slik at interesserte skal få komme her.
Den harde kjerne har vært med lenge og vil i kombinasjon med nye skape et
bredere/annerledes aktivitetsnivå enn vi har i dag med flere deltagere på
aktivitetene. Vi må skape mer lagfølelse, noe våre klubbkvelder underbygger i
forhold til tema. Vi trenger fornying der nye folk tar initiativ. Høstturene våre har
vært fantastiske for de som har vært med – bør være et tilbud kommende høst.
Vi har en klubbkveld med et meget interessant foredrag som kunne vært et
innsalg mot voksne interesserte.

6 Felles ritt 2019 (Lars/Jeanette): 2 ritt; Colorline og Bergen – Voss. Ett
sekstimers lag med expressen på Colorline. Klubbens medlemmer som
ønsker en roligere tur kan melde seg på rittarrangørens egne oppsatte
grupper. I tillegg vil det bli deltakelse fra klubben med cruisers og eventuelt
andre på Bergen – Voss. Klubben har bestilt transport (buss) til begge rittene
og forhåndsreservere hotellrom i både Kristiansand og Bergen for en natt
(natten før rittavgang). Klubben legger opp til å sponse medlemmene etter
samme mal som tidligere - på begge rittene. Det blir en egenandel på 1000
kroner per medlem per ritt. Invitasjon er lagt ut på spond/med purring i
etterkant av møtet. Informasjon er lagt ut på klubbens nettside og facebook.
7 Klubbkvelder 2019 (Lars): Klubbkveld 8.4. Hensikt er kick off for året.
Informasjon om fellesritt og oppfordringer/avklaringer. Foredrag av Håvard
Tjørhorn. Sosialt og inkluderende. Marion sørger for å handle
drikke/spiseredskap/tallerkener/servietter (sjekke container) Agnieszka
bestiller pizza.
8 Sponsorer 2020 – 2022 (Lars): Gjennomgang av hvem vi har – tanker rundt
fornyelse. Behov for nye. Viktig å få god utskiftning på medlemmenes
klubbtøy når nye sponsorer kommer til. Panteordning på gammelt tøy.
9 Sportslig Utvalg/treninger(Guzman):
Barnegruppa (Stein): Fortsatt godt driv og engasjement. Antall deltakere lik
kapasitet. Dersom det kommer flere av de yngste må foreldre bidra for å
kunne gjennomføre gode treninger.
Bestilling av sykkelbekledning barnegruppa. Klubben sponser en viss sum av
draktene.
Damegruppa: Noen aktive, men lite felles aktivitet. Forventer bedre pågang
etter klubbkveld og etter at sykkel får fokus foran vinteraktivitet. Flere har
meldt sin interesse for å delta på fellesritt Bergen – Voss og/eller Colorline
med cruisers.
Fortsatt aktivitetstilbud: Fellesturer søndager – mosjonsgruppe og
trimgruppe. Turene annonseres på klubbens facebookgrupper. Farten
tilpasses - alle skal være med.
Spinning (Guzman): P
 ågår ut mars. (Sats, Forus).
10 Arrangement, (Tor Einar):
Terrengcup ny arrangementskomite. erfaringsoverføring. Terrengcup
arrangeres på Bogafjell 11.juni.
Tour de Bogafjell: 7 september. Dugnad og fordeling av oppgaver må
fastlegges
11 Dugnader 2019 (Agnieszka): Melding til medlemmer sendt.
12 Eventuelt:

