Styremøte. Til stede (Teams): Marianne Wahlstrøm, Kristina Nervold, Knut
Protokoll
Dagfinn Helgesen, Kjell Nervold, Øivind Nullmeier
30/8 2021
Sak

Hva

Vedtak/info
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Gjennomgang av referat fra styremøte 7.juni 2021- ok

Vedtak

2

Økonomi
Skal vi søke penger for økt aktivitet. F.eks. sparebankstiftelsen eller
fra UNO-X?
•

•
•
•
•

Regnskap fra juli viser at vi har god økonomi. Vi har flere
sponsorinntekter, 10000 fra sparebank 1 i tillegg 4000
(honorar for stisyklingkurs for ansatte i Sparebank 1- Erik
holdt kurset). Vi bør gi en ekstra oppmerksomhet til Narve og
Erik for deres innsats.
46 har betalt fra barnegruppa (her mangler vi 8 stk.)
Vi ligger over budsjett med ca. 45000.
Det vil komme flere planlagte utlegg og noen ikke planlagte
fra barnegruppa.
Vi har fått 10 000 kr for søppeldugnaden tidligere i vår.

Konklusjon: Vi avventer med å sende inn søknader om penger fra
ulike stiftelser osv.
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Medlems- og kontingentstatus

Vedtak

Info

Det mangler 8 medlemmer som ikke har betalt fra barnegruppa.
Øivind tar ansvar for å holde oversikt over senior medlemmene.
Marianne tar kontakt med foresatte i barnegruppa.
Øivind tar kontakt for seniormedlemmene.
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Bankett

Info

Vi ønsker bankett fredag 12.november kl. 1900. Vi avslutter dermed
siste tour-tråkk 6.november. Kristina booker Jardarhuset.
Vi hører med fjorårets komite om de fortsatt kan være i komiteen.
Marianne Mørk, Marianne Solstad Brekke, Elisabeth Buer-Rødø og
Kristina.
Kristina tar ansvar for bankettkomiteen.
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Årets forbilde
Knut tar ansvar for å lese seg opp og sende ut info om årets forbilde,
slik at denne prisen kan deles ut på banketten.
Etterskrift: Øivind tok ansvaret og har lagt ut info på begge FBsidene. Frist fredag 22/10

Info
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Jardardagen
Arrangeres 18. september.
Knut tar ansvar for å få med seg noen fra seniorgruppa som kan ta
ansvar for mekking og aktivitet.
Kristina tar ansvar for å ta med seg en IPAD- hvor vi kan vise
bilder/film fra trening og ritt. Kristina og Marianne hører med
ungdomstrenerne om de vil bidra som forbilder.
Etterskrift: Jardardagen ble avlyst pga. Korona
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Trening

Info

Spinning / Zwifttrening / Langrennstrening høst vinter 21/22
Zwift: Dan-Evert og Knut tar hovedansvar
Spinning og styrke: Kristina hører med Hans- Jacob og Dan – Evert
om å dele ansvar
Langrennstrening: Kjell tar ansvar for at det gjennomføres treninger
på torsdager når sesongen er i gang
For barna: Langrenn starter barmarkstrening etter høstferien. Vi
oppfordrer sykkelbarna til å starte på langrenn, som varer frem til
sykkelsesongen starter opp igjen.
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Nominasjon av Jardarpriser
Alle går i tenkeboksen og sender inn nominasjon hvis vi ser at det er
noen vi ønsker å nominere til årets priser eller hedersbevisning
https://www.jardar.no/Hjem/Vertical-menu/Hedersbevisninger.html
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Info

Jardarposten
Knut får mange telefoner fra Mette, gjerne i siste liten før frist. Kan vi
andre hjelpe til på noe måte? Knut tar kontakt direkte med de som vi
kan eller bør skrive om. Har vi artikler som vi bør fronte, så skriver vi
de selv og sender til Knut.

Info

Marianne og Kristina tar ansvar for barnegruppa + bilder fra
barnegruppa.
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Sykkelklær
Klær til barn: Skal vi kjøpe opp ett lite lager av t-skjorter som vi har
liggende?
Vi hører med Jacob om bestilling av t-skjorte. Marianne og Kristina
tar ansvar for dette.
Vi åpner opp ny felles bestilling til våren (mai måned)
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Klubbmesterskap terreng
Kjell tar ansvar for klubbmesterskapet – 22.september (Kristina og
Knut endrer i aktivitetsplan og i Spond). 50 kr i betaling- dette betales
inn via vipps.
Etterskrift: Klubbmesterskap avlyst grunnet lav deltakelse

Vedtak
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Høsttur
Høstturen i Rendalen er planlagt og klar. Litt få påmeldte i forhold til
hva vi kanskje hadde ønsket. Vi har fokus på det sosiale med felles
middag på lørdag kveld og vi sykler hovedsakelig sammen som en
gruppe fredag, lørdag og delvis søndag.
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Mallorca 2022
Mallorca 2022 er ett av hovedmålene neste år. Mest sannsynlig går
dette rittet i slutten av april neste år. Vi må starte planlegging om hvor
vi skal bo og info om reiserute så snart vi kan. Knut og Kjell tar
ansvar for opplegg og info.
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Birken
Birken 2022 er det andre målet for sesongen. Da har vi fokus på
både landevei og terreng, vår og høst.

Neste møte: 25.oktober kl. 20.00

