GRESVIK IF-SYKKEL
e-post : pal.valbjork@gmail.com
Telefon: 90 85 06 30

STYREMØTE
DATO
STED

:
:

Til stede :
Tormod Hermansen
Kjetil Førheid
Rasmus Leiro
Pål Valbjørk

tormher@online.no
kforheid@online.no
rasmus.leiro@gmail.com
pal.valbjørk@gmail.com

25.03.14
Klubbhuset Trondalen

Referat fordeles til : Møtedeltager.. Sten Norrmanseth, Marius Larssen, Ole Henrik Solgård og
Andreas Moum.
Neste møte: ……….. kl:….…. Sted:
PKT.

SAKER

ANSV

1.01

Styre.
Det ble på møtet valgt følgende styre:
Leder: Pål Valbjørk
Nestleder: Rasmus Leiro
Sekretær: Marius Larssen
Styremedlemmer: Sten Norrmanseth, Ole Henrik Solgård og
Andreas Moum.

INFO

Styremedlemmer engasjerer seg i merking og vedlikehold av
løypenettet i Gressvikmarka.
Nedre Glomma Stisyklister blir heretter kalt Gresvik IF-Sykkel,
GIFS
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1.02

Medlemsavgift
Medlemsavgift for andre sykkelklubber i omegn ligger på 350450kr/år.
Styret i GIFS mener at vi i 2014 bør legge medlemsavgiften på
300kr/år. Denne kan økes til 400kr/år i 2015.

Pål

Ved en medlemsavgift på 600kr/år har GIFS den høyeste
medlemsavgift i Østfold. Vi må da kunne tilby våre medlemmer noe
unikt. Dette vil først være mulig etter noen års drift.
Hvordan skal nye medlemmer melde seg inn?
Etterskrift 08.04.14
Medlemsavgiften er fastsatt til 600kr/år og kan ikke endres innenfor
klubben. Denne medlemsavgiften er meget viktig for driften av
klubben.
Det er opp til styret i GIFS å argumentere for dette til medlemmer.
Vi kan bla tilby følgende:
 Tilgang til eget klubbhus
 Egen spyleplass
 Garderober inkl en varm dusj (helt nytt varmtvanns anlegg)
 Ferdighetssenter
 Pumptrack
Det er vanskelig med halltider i for eksempel Gressvikhallen, da det
er kommunen som har styringen over dette.
1.03

Planer
Oppsummering av planer for GIFS
INFO
1. På sikt å tilrettelegge for ungdom til å være mer aktive på
terrengsykkel og å tilrettelegge for dette i Gressvikmarka.
2. Ta over jobben til "løypegjengen" og vedlikeholde stinettet
med rydding av nedfallstrær, drenering av bløte partier hvis
mulig, bygging av klopper ol
3. Lage et ferdighetssenter for innøving av teknisk sykling.
4. Lage en "pumptrack". Dette er tilsvarende en BMX løype.
5. Holde uhøytidelige samlinger som "cruxejam" og "fasttrack".
6. Samarbeide med andre sykkelklubber i omegn å holde kurs i
teknisk sykling.
7. Være et møtested for stisyklister på Østlandet.
8. Opprette en Facebook gruppe for planlegging av fellesturer,
sosiale kvelder, arrangementer og lignende.
GIFS FB side skal muligens kunne erstatte NGSK sin FB side på
sikt. Man skal ikke måtte være medlem for å kunne delta på
fellesturer. Men GIFS mener at dette kan være en fin anledning til å
få nye medlemmer.
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1.03

1.04

Økonomi.
 Hvordan styres økonomien i de andre klubbene?
 Er det satt av penger til vedlikehold av stinettet?
 Vil GIF bidra i økonomien til GIFS
 Hva kan søkes av stiftelser og kommune.
Etterskrift 08.04.14
 Hver klubb har ansvar for å drive sin egen økonomi. Kasserer
har oversikt over økonomien til hver klubb.
 Det er foreløpig ikke satt av penger til vedlikehold av
stinettet, men dette er noe bør søkes om på sikt.
 Daglig leder i klubben søker om midler og lignende.
 GIFS kan søke klubben om midler til dekking av
arrangementer.
 Normalt får ny oppstartede en sum av klubben.
Rabattavtaler
GIFS ønsker å kunne tilby sine medlemmer rabattavtaler på
bekledning, sykler, utstyr og service på sykler.
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GIFS

Vil dette komme i konflikt med noen andre avtaler?

1.05

Etterskrift 08.04.14
 Det er gjort avtaler med SportEngros AS og Vant Sport AS
på Sellebakk. Det er kun disse som skal trykke Gresvik's logo
på tøy.
 Vant Sport AS skal levere sykkelutstyr og bekledning.
Rasmus og Pål sjekker om disse kan levere stitøy. Kan de
ikke dette står vi fritt til å forspørre andre leverandører, men
vi må forevise daglig leder et tilbud.
 Rabattavtaler på andre sykkelrelevante varer fra for eksempel
Sykkelsporten i Sarpsborg, GMAX eller lignende er ikke noe
problem, men bør varsles daglig leder.
Grunneiere
Finnes det en gammel avtale med grunneierne som tegnes på nytt?
GIF er i dialog med grunneierne ang dette.

ALLE

Pål

Pål

GIF

Etterskrift 08.04.14
ALLE
 Tormod har vært i kontakt med grunneierlauget og
lokalsamfunnsutvalget ang vedlikeholdet av stiene. De stiller
seg positive til mindre ryddearbeider, og klopping på
eksisterende stier. Skal det bygges bruer ønsker de en
befaring først.
 Trær skal ikke felles eller fjernes med mindre dette har blåst ALLE
ned over eksisterende stier.
ALLE
 Lokalsamfunnsutvalget hadde en mening på hvordan stiene
skulle merkes. GIF mener dette ikke er store utfordringen,
men at dette bør gjøres likt i hele marka.
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Lisenser
GIFS føler det er naturlig at Daglig leder styrer med registrering av
lisenser. Daglig leder setter seg inn i hva dette gjelder.
Etterskrift 08.04.14
Daglig leder tar seg av lisenser.
Cruxejam
 Det skal 26-27 april avholdes en cruxejam i Gressvikmarka.
 Det er avklart med speideren ang bruk av Ulvesletta.
 Stands og samlingspunkter er på grusbanen.
 Rasmus sjekker muligheter for gassbluss og stor kjele til
lapskaus.
 Andreas sjekker pris på cruxejam t-skjorter.
 Rasmus undersløker ang mulighet for å bestille GIFS tøy til
guider før cruxejamen.
Etterskrift 08.04.14
 GIFS varsler Daglig leder ang Cruxejam.
 GIF har to store telt som kan benyttes hvis dårlig vær.
Sykkelvask
Det er ønskelig å lage en sykkelvaskestasjon på området, denne bør
være frostsikret slik at den er tilgjengelig hele året. OK
Sponsorer
Hvilke sponsorer har GIF i dag, og vil GIFS kunne ordne med egne
sponsorer?
Navn
Det er ønskelig å benytte navnet GIF Stisyklister på FB siden. Dette
for lettere å dele opp hvis det blir flere undergrupper senere. OK
Andre sykkelklubber
GIFS bør ikke være en direkte konkurrent til de andre sykkelklubbene i området, men tilby noe annet.
Vi bør kanskje informere de andre klubbene i omegn om hva vi gjør?
OK
Innkjøp
Det bør gjøres et felles innkjøp av verktøy og materialer for
vedlikehold av stinettet.
Etterskrift 08.04.14
 GIFS setter opp en liste over hva som trengs av verktøy.
 Det forsøkes å lage en bedre rabatt avtale med MAXBO.
Nye saker
Nettsiden.
 GIFS sender over noen ord om stisykling, klubben, visjoner
og lignende til Kjetil.
 GIFS får eget brukernavn og passord for vår side på nettsiden
til klubben.
 Kjetil oppdaterer menyen på nettsiden.
Innmelding
Det finnes et innmeldingsskjema på GIF sine nettsider. Dette skrives
ut og leveres klubben.
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02.03

02.04

Forsikringer
Ved medlemskap i GIG er man forsikret på treninger og
Pål
konkurranser. Dette undersøkes.
Facebook
En FB side er det bare å sette opp. Vi lukker denne foreløpig til alt er Marius.
oppe og går.

Sarpsborg den 25.03.14
ref. Pål Valbjørk

