Tønsberg Triathlonklubb
Møtereferat
Styremøte nr 5-2017
Møtereferat

Dato
10.10.2017

Tid
19:15-20:30

Sted
Træleborgveien 15

Deltakere:
Navn

Funksjon

Tilst

Ansvarsområde

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

Referat:
Nr Tekst
00

Agenda:
01 – Referat fra siste møte
02 – Økonomi
03 - Trening vinter
04 – Gjennomførte arrangement høst 2017
05 – Planlagte arrangement høst 2017
06 – Planlegging for neste års arrangement
07 - Årsmøte

01

Referat fra siste møte

02

Referatet fra forrige møte godkjennes.
Økonomi
a) Refusjon etter Bytri: Fristen for å kreve refusjon av påmeldingsavgiften har utløpt. Bytri
regnskap avsluttes så snart som mulig, og overskudd etter refusjon av påmeldingsavgifter blir
donert til Kreftforeningen.
b) Medlemskontingenter: 23 kontingenter står ubetalt i Klubbadmin (kr 7950,-), sannsynligvis er
dette personer som ikke lenger ønsker medlemskap, men som ikke har sendt utmelding. Stig
sender e-post til medlemmer med ubetalt kontingent og avklarer om disse ønsker å melde seg
ut, kontingent vil da ikke bli purret.

03

Trening vinter
Treningstider for vinterhalvåret er publisert på klubbens web-sider.
Det er satt opp tider for spinning, løping og svømming, og trenere er engasjert.
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04

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.

05

Planlagte arrangementer høst 2017:
a) 7-fjellstur 14. oktober Jørn Willy har tatt ansvaret for arrangementet. Deltakere oppfordres til
å Vippse kr 100,- i frivillig startkontingent.

06

Planlegging for neste års arrangementer
a) Klubben har ingen ambisjoner om å arrangere Bytri i 2018. Imidlertid bør vi trekke veksler på
at arrangementet og domenet har et godt navn og mange følgere på web/sosiale medier.
Styret vurderer også mulig kopling og sammenslåing med Ringshaugdysten som bør ha godt
utviklingspotensiale. Thomas sjekker muligheter for web.løsninger.
b) Klubben satser på Ringshaugdysten som hovedarrangement i 2018. Navn på arrangementet
kan bli endret. Løype må sannsynligvis justeres, Henrich og Paul stiller i møte med Vegvesen,
kommune og politiet for avklaring av rammebetingelser for dette og andre planlagte
arrangementer i 2018.
c) For neste års arrangement bør det settes ned egen komité til hvert arrangement, for
eksempel 2-4 personer på hvert arr, slik at belastningen kan fordeles bedre enn i år.

07

Årsmøte
Det er behov for tidligere avvikling av klubbens årsmøte, tidspunkt planlegges til siste uke i januar
2018.
Møteplan:
- 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
- Onsdag 13.12.2017 kl 19:15
-slutt-

Referent:
Stig Gjermundsen

Side 2 av 2

