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STYREMØTE #32 
DATO : 03.09.19 
STED : Lailas 
 
Til stede : 
 
Hanne, Thomas, Pål, Rasmus, Ole Henrik og Marius 
 
Kommende møte:   (neste møte blir dugnad, 8 oktober), 29/10, 26/11.  
PKT. SAKER 

 
ANSV 
 

DATO 

12.7 Selge skiltplass 
Kom med forslag til nye sponsorer til neste møte  
#27 Wok market - fortsette, eller fjerne skilt ? 
#28 samme 
#32 Same same 
 

Alle  

16.1 Skilt til de forskjellige “hindrene” på ferdighetssenter. QR 
kode med link til youtube video, howto. 
Lukas og Rasmus kan lage video. 
 
#32 Spørre noen andre ? Vebjørn? Marius? 
#32 spørre på FB siden om noen har lyst til å lage. 
 

Rasmus Vår/sommer/
høst 19 

20.1 Ny runde med klubbtrøyer er i gang. 
 
#26 - Ny runde - bestillingsskjema - behov 
#31 - Ny bestillingsrund. siste frist 20/6. 
         Pål skal ha enkel XL, fetæs inn i. 
 
#32 Trøyene er her. Få som har hentet 
 

Hanne 
 
Hanne 

 

31.1 Samarbeidsavtale med g-sport. 
Pål tar kontakt om uklarheter på avtalen 
 
#32 utgår - #intersport 
 

 
 

 

32.1 Dugnar førstkommende torsdag. 
 
Trekke strøm til treningsapparatene hvis tid. Oppgaven hviler 
på oss. 
 

  

32.2 Enduroturer 
Finne en dag vi kan ha anneledesturer. Enduro. Downhill. 
Anneledes. Aron. Mysen. Lodde stemningen på FB gruppa. 
 

  

32.3 Klubbdag kjerringåsen   
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side: 2 

Skal vi arrangere en klubbdag/jentedag? 
 

32.4  Skal vi ha ferdighetssenteret må vi holde det MER ved like 
enn det er nå. 
 
Skulle vi hatt en vaktliste med ansvarlige for vedlikeholdet? 
Ansvaret kan være for å kalle inn til dugnaden dersom det er 
mye, om ikke så en halvtime-time luking så den er i stand 
igjen. 
 
 

  

32.5 Sette på plass lukk til trykkbryter på garasjen. Marius  
32.6 Brakker 

Brakkene vi har fått har for stor medfart til at vi kan gjøre 
noe med disse. Dersom Morten kan fjerne de er det fint. 
Vi ser etter 2 nye. Sal. 

  

    
    
 
Gressvik den 03.09.19 
ref. Marius Larssen 


