Styremøte 11.mai 2020
Hvor: På teams
Tilstede: Kjetil, Knut, Kjell, Øivind, Kristina
Elisabeth har meldt forfall.

Referat: Skrevet av Kristina
1. Referat fra 30.mars ble godkjent
2. Økonomi, Det er mange som har betalt medlemskapet. Vi er totalt 54 betalende
medlemmer.
Sparebank 1 avtalen har vi ikke returnert.
Norconsult har pga Coronasituasjonen beslutte å være restriktive med «ikke
driftskritiske» kostnader i tiden fremoverdet trått økonomisk, slik at det ikke skal
spørres om sponsormidler akkurat nå.
Det er bortfall på 15000 i forhold til sponsorpenger.
Dugnaden gir oss totalt 19000.
Vi har lite kostnader som er påløpt.
Øivind N. tar over økonomioversikten etter Kjetil.
3. Jotunheimen rundt, eller andre arrangementer
Jotunheimen rundt er avlyst. Knut har kommet med ett forslag om alternativ tur i
Sogn, den samme helgen. NCF har i dag kommet med nye retningslinjer vedrørende å
sykle i felt. Det åpnes opp for å sykle 10 stykker i felt, men helst bare 4 – 6 og 1 meter
avstand mellom hver. For mer info om NCFs regler:
https://www.sykling.no/article/koronavettregler-fra-norges-cykleforbund
Styret har konkludert med at vi ikke ønsker å arrangere en landeveistur denne
helgen, men vi ønsker å komme med forslag til en tur i terrenget i nærområdet.
Vi har også ett ønske om å arrangere litt lengre lokale landeveisturer i løpet av
sommeren dersom smittevernsregler åpner mer opp for dette.
4. Tour-tråkk
Etter at NCF i dag har kommet med nye retningslinjer, så ønsker styret nå å endre på
tour-tråkk kriterier.
Tour-tråkk kriterier fra den 23. mai: (Som må godkjennes i Jardars eget koronautvalg)
Fleksibiliteten opprettholdes, ved at alle tourer med start før 1200 er godkjent.
Det er muligheter for å møte opp kl. 09 på Jardarhuset og dele seg inn i grupper, men
vi oppfordrer til å sykle i faste grupper.
En gruppe som samles og ønsker å sykle sammen bør ikke overstige 6 syklister
Enhver gruppe skal ha en som er ansvarlig for at smittevernsreglene til Jardar blir
overholdt.
Spytting og snørring/snyting gjøres hjemme, eller i medbrakt lommetørkle.

Til nå har det blitt anbefalt en rute kvelden i forveien. Dette har vært veldig positivt.
Styret ønsker fortsatt at det opprettholdes ett anbefalt ruteforslag, som legges ut
senest kvelden i forveien. Dette fører til at flere kan være sosiale underveis, selv om
man ikke sykler sammen i gruppe.
5. Trening
Det legges ut anbefalt treningsprogram fra Kjell og Ola i ukene som kommer.
Treningsprogrammet er motiverende for alle og det er stort engasjement.
6. Terrengsti i Tanum skogen?
Vi ønsker å ha en trase som ikke følger hovedstien i Tanumskogen. Ett godt argument
for å lage en slik sti vil være motiverende for unge syklister.
Styret ønsker å kontakte grunneiere for videre utredning. Kjell har ansvaret for å
følge opp dette.
7. Hjemmeside?
Det har skjedd lite med hjemmesiden. Det bør skrives mer om aktivitetene som
kommer. Knut har ansvaret.
8. Avklare dato for neste styremøte
2.juni, med fokus på aktivitet den 3. – 4. juli på terrengsykkelen i nærområdet
Alle bør ha ett fokus på hvordan vi best mulig kan organsinere denne turen, slik at
den kan passe for så mange som mulig. Styret ønsker at det kan bevilges penger til
denne turen fra årets budsjett.
Eventuelt
Høringssak Slependen stasjon. Skal vi gi ett innspill angående sykkelparkering
Slependen stasjon har en utfordring i dag med at sykler blir stjålet fra Slependen
stasjon. Hvordan kan vi i Jardar være med å påvirke? Kjetil tar en tlf til Anja for å høre
hva Jardar vet om denne nye stasjonen, og om vi kan være med å sende inn vår
anmodning om sykkeparkering.

