
Styremøte i VSK 080316  
Tilstede: 

Robin Jakobsen 

Terje Toften 

Aud Karin Hay Knutsen 

Lars Oscar Larsen 

Fredrik Bolsøy (referent) 

Tor Kristian Kristiansen (fravær) 

 

Sak1: Godkjenning innkalling og saksliste 

Noe forvirret innkalling da mange i styret ikke hadde fått den på mail. Felles mail var sendt ut, men 
ikke mottatt hos flere. Innkallingen lå også i Dropbox. Saksliste godkjennes 

Enighet at innkalling skjer på mail. Ved hurtig innkalling/kort frist, skal det sendes sms. 

Alle i styret er lagt inn på mailkontoen til VSK (post@vesk.no) 

Sak 2: Valg av referent 

Fredrik Bolsøy 

Sak 3: Konstituering av styremøte 

Styret er konstituert med følgende roller: 

Leder: Robin Jakobsen 

Nestleder: Aud Karin Hay Knutsen 

Kasserer: Terje Toften 

Sekretær: Fredrik Bolsøy 

Styremedlemmer: Lars Oskar Larsen, Tor Kristian Kristiansen 

Vara: Ola Novstad, Charles Johannesen 

 

Sak 4: Ny lov i VSK 

Ny lov- tekst er oversendt Nordlands idrettskrets. Ikke hørt fram dem. Robin  skal etterlyse svar. VSK 
er meldt inn i Hadsel idrettsråd 
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Sak 5: Status sportslig utvalg og etablering av medlemsutvalg 

Sveinung Olsen har trukket seg fra sportslig utvalg. Ola har gått inn som vara i styret og går ut av 
sportslig utvalg. Robin Jakobsen går inn i sportslig utvalg.  

Pr dags dato består sportslig utvalg av Janicke Selnes og Robin Jakobsen. Klubben er avhengig av flere 
medlemmer som er villig til sitte i sportslig utvalg.  

Medlemsutvalget består av Liv Helga Sørensen, Bård Meløe og Lars Oskar Larsen. Pål Tore Fondevik 
er forespurt.  

 

Sak 6: Organisasjonsplan, veien videre 

Klubben må sette opp et organisasjonskart med styret sportslig utvalg og medlems utvalg. Samtidig 
er det behov for å lage et årshjul og en klubbhåndbok. Idrettskretsen er behjelpelig med dette og 
stiller opp gratis. Dette kan gjøres ila ei helg til våren.  

Vedtak: Styret jobber videre med organisasjonsplan og undersøker om noen medlemmer kunne 
tenkt seg å utarbeide en klubbhåndbok. 

 

Sak 7: Rekruttering, trenere 

Ønskelig at de som har vært på trenerkurs kan bidra 

Aud Karin skal sjekke i Øksnes, Robin – Hadsel, Fredrik/Terje – Sortland.  

Sterkt ønske å komme i gang med rekruttering. Få med ungdom på klubbritt for å vekke interessen.  

Egne regler for sykling/ritt for ungdom om hvordan sykkelen skal settes opp med tanke på utveksling 
og bremser. Det snakkes om å sjekke med Sport 1 om mulighet for oppsett av ungdomssykkel. 

Klubbritt skal være for alle. Forslag med ulik starttidspunkt etter distanse/ferdigheter.  

Vedtak: Aud Karin skal sjekke i Øksnes, Robin – Hadsel, Fredrik/Terje – Sortland. Det gis støtte til 
klubbdrakter for inntil kr 5000,- for hver av disse tre trenerne som melder seg. Syklene skal 
administreres av disse trenerne. 

 

Sak 8: Administrere medlemmer og ritt i EQ-timing 

VSK bruker i dag deltaker.no for å håndtere medlemmer, innbetalinger og påmeldinger til ritt og 
arrangement. Det ble diskutert om klubben skulle gå over til EQtiming slik det er anbefalt fra NIF. 
Styre jobber videre med denne saken. Klubben er medeier i tidtakersystemmet til St.nes idrettslag 
(ski) og EQ-timing er kompatibelt med dette. Hvis dette skal brukes på ritt må noen ta på seg 
ansvaret for opplæring da alle som tidligere har brukt systemet ikke er med i klubben aktivt. 

Vedtak: Styret jobber videre med saken. Deltaker.no brukes inntil videre. 

 

 

 



Sak 9: Klubbdrakt status 

Bestilling er levert og klærne er i produksjon. Over 200 plagg er bestilt. Sport 1 skal ha klær på lager.. 
Sponsorene har vært inne i bildet og har godkjent logoene sine.  

Vedtak: Styret følger opp bestillingen videre. Styret stiller seg bak de vurderinger som er gjort med 
tanke på små justeringer i fargene i logo til VSK for å få det til å passe i den nye 
fargesammensetningen på draktene. 

 

Sak 10: Materialforvalter 

Sveinung Olsen har trukket seg og klubben trenger en ny. Noen som har mulighet? 

VSK har mye utstyr spredt rundt om. Folk må melde fra til styret slik at vi kan få en oversikt over hva 
vi har. Tidtakersystemet vi er medeier i befinner seg på skihuset på St.nes. Dette har vært leid ut x2 i 
2015  

Vedtak: Styret jobber med å få på plass en ny materialforvalter. 

 

Sak 11. Ulvøyrittet, samarbeid med ulvøytrippelen 

Det er ønskelig å få til et samarbeid med ulvøytrippelen ang arrangering av ulvøyrittet. Dette da det 
har vært store problemer med å få nok folk med til å arrangere ritt. Trippelen skal ha møte og vil 
kontakte VSK etter det.  

Vedtak: Styret kontakter Trippelen og diskuterer løsning for evt samarbeid eller at Trippelen tar over 
utvøyrittet i sin helhet. 

 

Sak 12: Evt. 

1. Sykkelutleie: Nøste opp i utleie av sykler og medl.skap i klubben. Prøve å få til et samarbeid 
med klubben ang lagring av syklene offseason. 

Vedtak: Denne jobben tildeles de som tar trenerjobben for rekruttene. 

2. Sponsing av medlemmer til ritt: Styret vedtar å sponse medlemmer som deltar på 
regionmesterskap. Søknad sendes styret i VSK. Det stlles krav om at man stiller i VSK 
klubbklær. Styret diskuterer støtte/egenandel til Birken. Saken blir begrunnet i at det er 
mange i klubben som deltar og flere har sterke resultater. Harstad CK har f.eks ordning med 
ett bidrag fra klubben. Ingen konklusjon blir gjort.  

Vedtak: Det åpnes opp for søknad på regionmesterskap landevei og terreng i tillegg til større 
mesterskap slik som NM. Medlemmer sender søknader til post@vesk.no så tidlig som mulig. 

3. Klubbritt: Forslag på ulik starts intervall på rittene for å få flere med på ritt 

Vedtak: Sportslig utvalg ser på dette i sitt oppsett til klubbritt. 

4. Vesterålen summer games trenger hjelp fra klubben til arrangementet 
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Vedtak: Styret er åpen for henvendelse fra Summer games og vil prøve å organisere hjelp fra 
medlemmer til dette arrangementet.  

5. Medlemmer som ønsker å få startkontigent fra Vestbygdrittet refundert, må ta kontakt. 

Vedtak: Styret ønsker at alle som vil benytte seg av tilbudet fra i 2015 å få refundert startkontigent 
fra Vestbygdrittet til å sende inn kvittering.  

 

 

 

Styret blir enige om nytt møte i starten av mai.  

 

 

 

 

 

 


