Tønsberg Triathlonklubb
Agenda
Styremøte nr 6-2017

Dato
18.12.2017

Tid
17:30-18:45

Sted
Træleborgveien 15

Deltakere:
Navn

Funksjon

Henrich Henriksen

Leder

x

Sponsor og samarbeidspartnere

Ivan Christophersen

Nestleder

x

Juniorgruppa

Christopher Kiesler Rønning

Kasserer

-

Tone Britt Heggberget

Styremedlem

x

Jentegruppa

Paul Hallan Svendsen
Thomas Muller

Styremedlem
Styremedlem

x
x

Koordinator for arrangement
IT avsvarlig

Stig Gjermundsen

Styremedlem

x

Medlemsregister, dugnadslister, lisenser, referent

Ruth-Anne Rojahn

Vara

-

Jorid Aasbø

Vara

-

Theo Lakerveld

Tilst

x

Ansvarsområde

Representant på Tinget 2017 i Stavanger

Referat:
Nr Tekst
00
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Referat fra siste møte
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Referatet fra forrige møte godkjennes.
Økonomi
a) Refusjon etter Bytri: Overskudd etter refusjon av påmeldingsavgifter blir donert til
Kreftforeningen. Beløpets størrelse er ikke avklart.
b) Økonomi 2017: Foreløpig regnskap for 2017 er i omtrentlig balanse, årsresultat ser ut til å gi
et lite overskudd. Klubben har brukt en del midler på juniorgruppa i år. Ny vesentlig
utgiftspost i forhold til tidligere år er leie av svømmehall som kommunen har fakturert leie av
siden høsten 2016.
Klubben har svært god likviditet.
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Medlemmer
a) Medlemsregisteret i Klubbadmin viser 269 medlemmer. Av disse står 14 med ubetalt
kontingent. Kontingenter ble sist purret i november, personer med ubetalt kontingent blir nå
slettet som klubbmedlem.
b) Det ble i desember oppdaget at ca 20 personer i løpet av 2016 hadde sendt inn søknad om
medlemskap via klubbens hjemmeside, og at disse søknadene ikke automatisk ble overført til
Klubbadmin. Stig registrerer disse, kontingent for 2016 faktureres.
c) Basert på punkt b): Det er ønskelig med automatikk i systemer for innmelding av medlemmer,
slik at klubben får et varsel ved søknad om medlemskap. Thomas sjekker muligheter.
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d) For 2018 vil NTF-lisenser bli administrert gjennom KlubbAdmin og SportsAdmin. Medlemmer
kjøper lisens via SportsAdmin, klubben må fortsatt godkjenne før lisensen er gyldig. Klubben
legger ut info på tonsbergtri.no. Thomas sjekker om det er mulig med automatisk varsel til
klubben når lisenssøknad er lagt inn.
Annet administrativt
a) Oppsigelse av avtale med Sport 1 på Revetal.
Klubben har sagt opp tidligere avtale med Sport 1 Revetal, og inngått ny avtale med
Olympiasport om medlemsfordeler på klær/utstyr. Sport 1 har opplyst at de har restlager av
div klær/utstyr med klubblogo, og har tilbudt klubben å kjøpe dette for kr 128.000,Med unntak av bestilling av ca 20 trisuit med kort arm, har klubben ikke hatt styring eller
kontroll på varelageret til Sport 1. Ut fra tellelister på restlager er det til dels ukurante
størrelser og artikler som styret anser som vanskelig å videreselge. Styret ønsker derfor ikke å
kjøpe restlageret, med unntak av trisuiter som ble bestilt i 2017.
Ut fra avtalen mellom Sport 1 og Tbg Tri har klubben ingen forpliktelser til å kjøpe ut varelager
ved avtalens opphør. Styret ønsker allikevel å legge til rette for at Sport 1 kan få solgt ut mest
mulig av sitt varelager, men styret ønsker ikke at klubben skal ta økonomisk risiko ved dette.
Tilretteleggingen baseres i første omgang på at restlager markedsføres på klubbens
hjemmesider, med oppfordring til medlemmer om å handle. Tone koordinerer dette.
b) Klubbens nye avtale med Olympiasport
Olympiasport kan tilby klubbtøy fra Trimtex. Styret ønsker foreløpig ikke at det produseres ny
kolleksjon med klubbprofil og trykk. Vi forsøker å få til ordning hvor medlemmer selv må
bestille klubbtøy med trykk direkte fra Trimtex. Paul sjekker muligheter.
c) Årsmøte 2017
Dato fastsettes til onsdag 31. januar kl 19:00.
Sted: Kompetansebyggeren Vestfold, Nordbyen 40 (Tønsberg).
Følgende må utarbeides:
a. Handlingsplan
b. Årsberetning
c. Innkalling
d. Regnskap
e. Melde fra til valgkomite,
Sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest 2 uker før møtet.
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Juniorgruppa
Info fra Ivan.
a) Har gjennomført et aktivt år med mange konkurranser og en del reising (EM, UM, Nordic
tricamp). Ingen egne juniortreninger, men mange har mye egentrening.
Årets budsjett har vært litt knapt, budsjett for neste år må detaljers, og det må lages en
kjøreplan med retningslinjer for hvilke arrangementer som støttes økonomisk av klubben og
hvilke kostnader det kan søkes refusjon for.
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b) Det er tidvis et ønske fra nye juniormedlemmer om bedre tilrettelegging for «ferske»
medlemmer. Klubben har pr i dag ikke ressurser til spesiell tilrettelegging for nye, trenere
hjelper til så godt de kan. Foreldre til nye medlemmer må oppfordres til å bidra, det foreslås
også å legge ut mer info på hjemmesiden, for eksempel som «Velkomstpakke» til nye
medlemmer.
Behovet følges opp på årsmøtet. Theo holder innlegg og tar også initiativ til opprettelse av
egen barnegruppe.
Trening
a) Treninger/tider:
Treningstider for vinterhalvåret er publisert på klubbens web-sider.
Det er satt opp tider for spinning, løping og svømming, og trenere er engasjert.
b) Trenerkurs:
Klubben oppfordrer medlemmer til å søke om støtte til trenerkurs, dette gjelder både junior
og senior.

07

Gjennomførte arrangementer høst 2017
a) Ringshaugsvømmen ble gjennomført tirsdag 15. august med 52 deltakere. Frisk vind og gode
bølger, Bjørn og Cecilie hadde hovedansvar for arrangementet.
b) Kystleden Halvmarathon: gjennomført lørdag 19. august med 415 deltakere, arrangementet
var fulltegnet med 450 påmeldte. Paul hadde hovedansvar. Oseberg Skilag stilte med
løypevakter etc og honoreres etter avtalte satser samt andel av overskudd. Paul har
utarbeidet god evaluering samt eget regnskap slik at det blir enklere å planlegge neste års løp.
c) Klubbmesterskap ble gjennomført lørdag 16. september. 26 deltakere, Tone hadde
hovedansvar for arrangementet. Mesterskapet ble avrundet med medlemsfest på Tollboden
lørdag kveld.
d) 7-fjellstur 14. oktober Jørn Willy hadde ansvaret. Godt arrangement med lav terskel,
markedsført som mosjonsløp, 94 deltakere fullførte løpet.
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Planlagte arrangementer 2018:
a) Tønsbergdysten 2018: 10. juni 2018. Forslag om at Ringshaugdysten endre navn til
Tønsbergdysten. Enstemmig vedtatt. Start og mål på Ringshaug. Sykkelløype blir trolig lagt
om i forhold til opprinnelig løype i Ringshaugdysten, dette etter anbefaling fra politiet.
b) Ringshaugsvømmen 14.august 2018
c) Kystleden halvmaraton 18. august 2018
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d) Tønsbergtrippelen består Tønsbergdysten, Ringshaugsvømmen og Kystleden
halvmaraton. Egen premiering i trippelen, påmelding til trippelen gir rabatt på
sartkontingentene.
Paul rapporterer arrangementene til Kondis og Triathlonforbundet.
Det bør jobbes med å skaffe sponsor til alle arrangementer, klubben har behov for
sponsoransvarlig, tas opp på årsmøtet.
e) Klubbtur 2018:
Klubben legger til rette for at så mange som mulig deltar på Hove Tri i Arendal i juni. Kjetil
Edvardsen og Ivan bestiller opphold på Hove som tidligere. Medlemmer må selv melde
seg på konkurransen.
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Annet operativt
a) Sykkelvakter
I konkurranser er det krav fra politiet om at vakter på trafikkerte offentlige veier skal ha
godkjent opplæring. Deler av dette kan tas som e-læringskurs, mer omfattende opplæring
kan også være påkrevet. Klubben er avhengig av at klubbens medlemmer stiller på
dugnad og tar sin skjerv, slik at konkurranser kan gjennomføres. Styret har en forventning
til klubbens medlemmer om at slikt frivillig arbeid gjøres. Det kan være hensiktsmessig at
klubben samarbeider med andre klubber og at vi hjelper hverandre med vakter, slik at
flest mulig kan delta på egen klubbs konkurranser.
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Info fra Tinget 2017 i Stavanger
Klubben var representert ved Theo Lakerved og Knut Westad.
Referater etc fra Tinget ligger på hjemmesiden til Norges Triathlomforbund (triathlon.no)
Juniogruppas trenere Ivan Christophersen og Kjetil Edvardsen ble hedret som Årets mannlige
trenere av Norges Triathlonforbund. Styret gratulerer!
Tønsberg Triathlonklubb ble i 2016 tildelt prisen som årets klubb, diplom ble overlevert på Tinget
2017.
Eventuelt
Not
Møteplan 2017:
- Torsdag 23.03.2017 kl 19:00
- Torsdag 20.04.2017 kl 19:00
- Torsdag 11.05.2017 kl 19:00
- Onsdag 16.08.2017 kl 19:00
- Tirsdag 10.10.2017 kl 19:15
- Mandag 18.12.2017 kl 17:30

-slutt-

Referent:
Stig Gjermundsen
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