
GRESVIK IF STISYKLISTER 
Leder, Pål Valbjørk, pal.valbjork@gmail.com, 90 85 06 30 

Nestleder, Rasmus Leiro, rasmus.leiro@gmail.com, 48 29 90 21 
 

STYREMØTE #13 
DATO : 27.09.16 
STED : Lailas 
 
Til stede  : 
 
Pål Valbjørk  
Rasmus Leiro 
Ole Henrik Illenberger Solgaard 
Hanne Holmstrøm Karlsen 
Stian Torgersen 
Marius Larssen 
 
Referat fordeles til : Møtedeltager.. + Tormod Hermansen (tormher@online.no) + Kjetil Føreid 
(kforeid@online.no). 
 

Kommende møter: 28/10 og 29/11 (siste tirs/mnd)  

 
PKT. SAKER 

 
ANSV 
 

DATO 

1.05 Få i stand møte med jordbruksforvalteren i Fredrikstad Kommune. 
Pål kaller inn til dette sammens med Morten. Ila November. 
 
Morten har muligens hatt møte med hun fra kommunen som lurte om 
om vi ville ha ansvaret for gressvikmarka”. Pål sjekker med Morten. 
 
Vi tar ny kontakt med Øyvind Ringstad, også i håp om å få en fast 
kontaktperson. 
#12 Morten tar tar dette videre. 
#13 dialogen er igang, Pål sender over forslag til møtedatoer. Dagtid. 

Pål ---- 

04.02 Sykkeltøy 
For å få landet dette punktet i år så går vi for å få til en trøye only. 
Rasmus sjekker med Sindre. Trøye med trykk. 
Vi andre kommer opp med forslag til neste møte dersom de ønsker å 
komme med  
 
#13 Ingenting fra sykkelstasjonen enda. 
Rasmus hadde med en blå trøye (www.stlouis.no) som vi bestiller 
noen prøver av.  
Pris pr stk 85 + logo påtrykk. 
Vi trenger hjelp til logo. Stisyklister må med. 

Hanne 
Rasmus 
 

 

06.05 Klopping av stier i marka. 
Vi ser på muligheten for å starte dette arbeider utover vinteren. 
Rasmus nevner at Trondalen utvikling ønsker å budra økonomisk. 
 
Klopp v/vanntårn.Avklare med grunneier. 
Midler fra utbrygger i trondalen. 

Rasmus. 
Pål 
 
 
Marius 
Rasmus 

 
 
 
 
Mars/ 
April 
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Fått tilbud på matrealet. 20000. Rasmus tar kontakt med utbygger. 
#10 - Prøve å få levert matrealer og satt av dugnadsdag om mulig før 
jam. 
#11 Morten tar over dette punktet. Rasmus ber Morten ta det videre. 
Bestemme dato for levering. 
#12  Kloppe ila oktober. Rasmus kontakter trondalen utvikling for 
levering. Levering etter før kommende helg.  
 
#13 Få dette levert opp til garasjen, så kan vi frakte opp til 
vannntårnet selv.  
Også hente ut rekvisisjonen fra kommunen til bru. 

 
 
Rasmus 
 

06.06 Gjenstående arbeider på ferdigehtssenteret. 
Venter fremdeles på lys. Står på Storm. 
#10 - Stans.Ikke lenger “hast” for vår del. Ha klart før høst. 
#11 Pål sjekker med Martinsen og Sønn mot reklameplass 
#12 Avventer utover høsten. 
#13 Pål sjekker opp dette med Morten igjen. Vi kan ordne med 
lamper selv. 

Pål  

8.1 Trek ønsker å ha fastride i sprinklemarka en hverdag. 
Rett før eller rett etter sommerferie. 
#10 Trek Minienduro ?? 
Lage flere korte fartsetapper med transport mellom. 
#12 Trek fastride. Finne en løype. 3 til 4 minutter.  Pål sender 
forespørsel til kommunen. 
#13 Avventer til vinter. #barfrost #mørket 

  

9.2 Merker til å sy på/lime/stype på eksisterende stitøy. 
#10 Pål sjekker med Torshov eller noen andre. 
#11 Hanne sjekker med thorshov 
 
#13 Thorsov kunne ikke levere. Får pris fra bekken og strøm. 
Broderte merke. Til å ha på sekk. 

Hanne  

10.1 Vi ønsker login slik at vi selv kan endre innhold under Gresvik IF 
Sykkel. Pål sjekker med Ketil Føreid. 
#13 Marius tar dette med Morten, 

Pål  

12.1 Etablere en anleggsgruppe 
Formål, vedlikehold av ferdighetssenter og pumptrack 
Oppgave til neste gang. Forhøre seg med hvem som kunne tenkt å 
påta seg/være en del av en slik gruppe. Ole har til nå brukt mye tid på 
dette. 

Marius  

12.2 Arrangere kampen om kjerringa. Avsluttningshelga i Kjerringåsen. 
Forberede tidtakning, påmelding, premier(?), skilt, stand (GIF), 
vakter.. 
#13 - 22 oktober. siste helga i kjerringåsen.høre om Trek vil ha stand 
der. Premie. Musikk. Teknikk kurs med Brage? Kurs for jenter? 
Nybegynner kurs? Pål snakker med Brage. Camp ? 

Pål  

12.3 Tenke på navn, ny styremedlem.  
#13 Vi venter litt til. 

Alle  

12.4 Rampage på projektor klubbhus. 14 oktober. Booke sal. 
#13 Pål har booket salen og opprettet arrangementet. 

Pål 1/10 
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12.5 Opprette en Gresvik IF YouTube kanal. Marius  
12.6 Merking sti i mark. Venter på evt maling fra Morten. Vi merker. Alle  
12.7 Prøve å selge mer skiltplass 

#13 står 
# stort GIFS skilt midt på.? 

Alle  

12.8 Politiattest 
Spesielt til de som er på funksjons og undgomstur. Helst alle. 

Guider Høst 16 

12.9 Sette opp en målplan ila høsten. Pål  Høst 16 
N Y E   S A K E R 

#13.1 Julebord. Dato og hvor.Nøysom. Sjekke pris og tilgjengelighet. 
Nøysom eller Havnelageret. En torsdag. 24 november. 
 
20-30 stk. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gressvik den 27.9.2016 
ref. Marius Larssen 


