Styremøte 19.januar Sykkelgruppa i IL Jardar
TIL stede: Kristina Nervold, Kjell Nervold, Elisabeth Buer-Rødø, Øivind Nullmeyer og Dan-Evert
Brekke og Jon Kåre Beisvåg. Jon Kåre og Dan-Evert er invitert i forbindelse med sak 1.
1. Årlig møte må være før 18.mars (Jardars årsmøte er 25.mars)
a. Jon Kåre og Dan-Evert (valgkomiteen) er med på kveldens første sak. Vi må
drøfte hvordan et fremtidig sykkelstyre skal se ut, endelig vedtak gjøres på det
årlige møte.
1. Vi ønsker å ha vårt årlige møte på teams 11.mars kl. 1900. Her må det
orienteres om hvordan vi ønsker å organisere et ungdomsutvalg.
2. Innkalling til det årlige møte legges ut på hjemmesiden senest 25.februar.
3. Vi ønsker ingen endringer i hvordan de nåværende vedtektene er, dvs. at
vi beholder 5 stk. i styret.
b. Årsberetning 2020, Øivind ser om han får til et utkast før 20.januar
1. Knut ferdigstiller til slutt. Vi tar det opp igjen på neste styremøte 18.
februar.
c. Samarbeidsavtaler 2021?
1. Vanskelig å budsjettere med men…
2. Norconsult, denne fikser Knut i løpet av våren
3. Kjell hører med Bull om de er med ett år til
d. Budsjett 2021, vi lager et utkast som skal vedtas på det årlige møtet
1. Øivind lager et utkast til neste styremøte
2. Kristina undersøker hvor mye penger som vi ønsker inn i
ungdomssatsningen.
2. Aktivitetsplan drøftet
a. Første landeveistur onsdag 7.april, opprettholde onsdag og søndag med felles
oppmøte. Søndag er prioritert langtur.
b. Ritt: 1. mai Enebakk rundt, 30. mai Tyrifjorden rundt, ?? Mjøsa rundt, 12. juni
Lillehammer- Oslo, 25. juni Jotunheimen rundt, 8. august Nordmarka rundt. Kjell
presenterer en aktivitetsplan på neste styremøte
c. Organiserer turer hvor vi tar toget ett sted for så å sykle hjem
d. Terrengtur til Telemark/ kanvas
e. Birken 2021
f. Høsttur
3. Utsatt bankett, drøfte en ny dato
a. Utsetter til neste styremøte
4. Kick-off på teams rett etter det årlige møte
a. Presentere hvordan vi ønsker å sykle i 2021, sikkerhet
b. Tour-tråkken, organisering osv.
c. Landeveissykling, trening, ritt og målsetting
d. Barne- og ungdomsgruppa, organisering
e. Mallorca 2022
5. Organisering av Tour-Tråkk
a. Gruppe 3, hvordan skal vi organisere denne?
Denne gruppen er ment for å være en ren turgruppe slik at ambisjonen er å være
på tur og ha det fint sammen. Dette for å ta vare på bredden på en bedre måte
enn det er gjøres i dag. Gruppe 1 er tiltenkt sti/krevende/rask, gruppe 2 ivaretar
bredden, men som ønsker å sykle litt lenger enn gruppe 3. Alle gruppene starter
på samme tidspunkt. Det er viktig å holde fokus på den som tar ansvar for denne
gruppa.
b. Det er viktig med å opprettholde bollestopp.
c. Anbefale riktig gruppe til den som plasserer seg for høyt

d. Opprettholde løypeanbefalinger dersom koronaens restriksjoner fortsetter
e. Godkjenne registrering individuelle start innen kl 12:00
6. Mallorca rundt 2022
a. Hovedmål for 2022. Her må det begynne å planlegges.
7. Årets forbilde 2020
a. Utsette til neste styremøte

