Referat styremøte sykkel 30.mars –Via Messenger
Til stede: Kristina, Knut, Kjell, Øivind, Elisabeth og Kjetil

1. Økonomi, status medlemmer og sponsorer
Kristina orienterer om hva hovedstyret har snakket om på de siste møtene i forhold til
Coronoasituasjonen og hovedlagets økonomi.
Sponsorpengene vi får i år, er det som må gå til det som er ekstra.
Vi har 48 medlemmer per i da, dette skal dekke våre faste utgifter.
Vi var 55 medlemmer i fjor. Hvis vi kommer i gang med Tourtråkk , så er vi raskt tilbake til 55
medlemmer. Hvis Coronasituasjonen gjør at ting tar tid, så er det viktig å holde medlemmene
varme.
Vi kan melde tilbake til hovedstyret om at vår økonomiske situasjon er god.
Bull har sagt at de skal være med, men vi har ikke fått noe i år. Vi avventer med å spørre til
Coronasituasjonen har dempet seg.
Det er viktig å opprettholde lojalitet mot de sponsorene vi har, derfor opprettholder vi
sponsormerker på hjemmesiden, selv om vi ikke mottar penger.
2. Aktivitet, hva kan vi planlegge?
Vi oppfordrer alle til å sykle alene når de er ute.
Allikevel kan vi planlegge med felles aktivitet på Zwift og Strava.
Zwift – to ganger i uke, onsdag kl. 18 og lørdag kl. 0900. Knut og Kristina tar hovedansvar.
Distansemerke på Strava, Knut og Kjetil informerer
3. Hjemmeside, status
Knut sender en epost til Anja, med Kristina som kopi hvor han ber om tilgang og admin.
brukerrettigheter til Jardar sin hjemmeside.
Det er flere som har innspill til hjemmesiden. Knut lærer seg programmet før han tar en
ringerunde for å finne ut av hva som bør ligge synlig på hjemmesiden.

Facebooksiden før åpnes opp til å være offentlig, slik at flere melder seg inn. Knut tar ansvar.

4. Annet?
Det er foreløpig usikkert rundt rittene.
Ritt – Hero skulle ta en avgjørelse 1.april om Enebakk rundt skulle avlyses eller ikke.
Vi kjører de rittene som egentlig skal avlyses på Zwift 😊 Knut og Kristina tar ansvar eller
delegerer ansvar.
En terrengsti i Tanumskogen?
Få til en sti i Tanumskogen, med krysningspunkter, slik at man må stoppe farten. Ola og Kjell
følger opp hvordan dette kan gjøres.

Det er ikke avtalt ett nytt møte i kveld, men vi følger oppsatt terminliste for møter.

