Styremøte 1. desember 2020, Jardar sykkel J
Møtet på digitalt på messenger, alle tilstede

1. Følge opp referat fra sist , Kristina informerer om status fra barnegruppa.
a. Barnegruppa har hatt ett forberedende møte til vårens trening. Vi vet foreløpig ikke
hvilke treningsdager vi lander på, men vi ønsker ha aktivitet to ganger i uken.
2. Koronatrening, zwiftøkt mandager fra 1915 til 2015, kombinert med styrketrening ,
zwiftøkt kl. 1730-1830 fredag, discord , vi bruker strikk for å holde sammen. Knut tar
ansvar for fremtidige meet ups.
3. Bestilling av nye klær, frist 1. februar, Kristina informerer på facebook
4. Økonomi, overskudd på 40 000 pr. dags dato.
a. Rekordforsøket har blitt sponset av Olav Tungesvik, dette har ikke kostet
klubben penger.
b. Barnegruppen har blitt en større del av sykkelgruppa. Barnegruppa skal ha en
egen post i regnskapet fra og med 2021. Det blir også satt opp et budsjett for
barnegruppa i 2021.
c. Det er totalt 88 som har betalt for 2020.
5. Bull ski og kajakk har sagt at de skal være med som sponsor, men vi har ikke sendt dem
regning for 2020. Kjell tar kontakt med Anja slik at Anja fakturer Bull, ski og Kajakk.
6. Mallorca rundt, kan det være at dette kan bli reelt? Vi må vente til utpå nyåret før vi tar en
avgjørelse. Mallorca pleier å gå rundt siste helgen i april. Kjell og Knut tar ansvar for
informasjon som skal ut på hjemmesiden vår.
7. Jotunheimen rundt, 20 stykker fra Jardar er påmeldt. Vi følger opp dette når vi vet hvordan
situasjonen blir til sommeren. Knut tar ansvar for informasjon.
8. Øvrige ritt som vi pleier å sykle til våren kan vi planlegge på neste møtet når vi vet mer om
situasjonen.
9. Kristina skriver noe om spond og hvordan vi kan samle inn penger til sykkelgruppa.
10. Pris – Årets forbilde, styret sender ut en melding på facebook om at vi ønsker
innspill/nominasjoner. Øivind sender ut kriterier fra det de komiteen har satt som kriterier.

Neste styremøte: 20.januar
Saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktivitetsplan
Budsjett
Årlig møte
Bankett
Kick-off
Organisering av Jardarsykkelstyre ser ut, ta med Jon Kåre og Dan på en drøfting

