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 #22
DATO
:
STED
:

03.04.18
GIFS

Til stede :
Hanne Holmstrøm Karlsen
Ole Henrik Solgaard
Pål Valbjørk
Rasmus Leiro
Marius Larssen
Referat fordeles til : Møtedeltager.. + Tormod Hermansen (tormher@online.no) + Kjetil Føreid
(kforeid@online.no).
Kommende møter: 11 januar, 6 februar, 6 mars, 3 april, 8 mai og 5 juni.
PKT.

SAKER

ANSV

1.05

Få i stand møte med jordbruksforvalteren i Fredrikstad Kommune.
Pål kaller inn til dette sammens med Morten.

Pål

DATO

Lage en grunneier avtale mal som kan ligge hos morten.
#21 Pål har sendt mail til Ringstad. Etterspurt malverk for
grunneieravtale
t06.06 Gjenstående arbeider på ferdigetssenteret.

Pål

Det manger tilkobling av lampene. Dette ligger hos ansvarlige i
klubben.

12.7

#21 Avventer denne - Legger ned rør når vi likevel skal grave
drenering til ny pump
Prøve å selge mer skiltplass

Alle

Fått pris på stort skilt, vanberg, 4600,- GIFS skilt.
Hanne sjekker pris fra tiben på hovedskilt
Pål sjekker om alt er fakt.
#21 nesten ikke fakturert noe - Pål tar med Morten
16.1

16.2

Skilt til de forskjellige “hindrene” på ferdighetssenter. QR kode med
link til youtube video, howto.
Lukas og Rasmus kan lage video.
Klopp over myra på gifs joggen. dersom klubben står for matriell.
#18 - Pål avklarer dette med morten.

Gresvik IF Stisyklister - Møtereferat

Vår/so
mmer
18

11side: 2

#18 ønske om å gjøre noen partier enklere for å bruke på
ungdomsturer. vanntårnet og til høyre, rundt steinen og etter brua.
#19 pensjonistklopp
Rasmus sjekker dette med Morten
#21 Foreslår at vi avventer denne da vi har mange egne oppgaver og
ta tak i. Brakker, pumptrack med drenering, ferdighetssenter og ikke
minst klopper i bjørnland..
19.2

Vipps - be Morten sjekke opp.
https://dnbfeed.no/teknologi/na-er-vipps-klar-for-lag-og-foreninger/

Marius

19.3

Klubbhåndbok
Se hva som ligge ute på de andre avdelignenegjennomgått - Hanne reviderer.

Hanne

19.5

20.1

Vår 18

#21 Hanne har revidert, Pål lagt til NOTS regler. Pål oversender til
Morten.
Gjøre brakkene tette så vi får tørket de.
Marius låne tørker og vifter.
Pressening
Rive innvendig tak i brakka på toppen.
Pål fikser sarnafil.
#21 Frem til cruxjam, prøve å få gjort brakkene trørre, samt kastet våt
isolasjon. Tørk.
ny runde med klubbtrøyer
Hanne
ønsker å endre landskap
rettskriving
Hanne snakker med tiben
#21 Hanne har fått et forslag fra Tiben, men denne må tilbake.

20.2

Cruxjam 2018
Ole oppretter arr.
samme oppsett som tidligere
Marius sjekker om ulvesletta er tilgjengelig.
#21 Arr. er opprettet. Har spurt speidern om

20.3

Prosjektgruppe ny pumptrack
tirsdag etter påske, 3 april.
Pål sjekker med morten hvilke områder som er tilgjengelig for ny
pump og dirtlinje.

pål/ole

11side: 3

21.1

Sette opp nytt budskjett over ny pumptrack. Vi skal søke midler fra
kommunen, samt tippemidler.
Vi trenger et oppdatert budsjett for å sende til Morten. Morten tar seg
av videre søknad.

Gressvik den 06.03.2018
ref. Marius Larssen

