GRESVIK IF-SYKKEL
e-post : pal.valbjork@gmail.com
Telefon :

STYREMØTE
DATO
STED

:
:

Til stede :
Marius Larssen
Ole Henrik Solgård
Sten Norrmanseth
Rasmus Leiro
Pål Valbjørk

matuisl@gmail.com
olehensol@yahoo.com
norrmanseth@hotmail.com
rasmus.leiro@gmail.com
pal.valbjørk@gmail.com

80 95 06 30

09.12.14
Østensensvei hjemme hos Ole.

Referat fordeles til : Møtedeltager.. + Morten Helminsen
PKT.

SAKER

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.
Rabattavtaler
GIFS ønsker å kunne tilby sine medlemmer rabattavtaler på
GIFS
bekledning, sykler, utstyr og service på sykler.

1.04

ANSV

Vil dette komme i konflikt med noen andre avtaler?

1.05

1.07

Etterskrift 09.12
Det har blitt diskutert en rabattavtale med GMAX, vil denne avtalen
komme i konflikt med avtalen med Torshov sport?
Hvis det ikke kan tegnes en avtale med Gmax så forespør Ole Henrik Ole Henrik
Sykkelstasjonen på Rolvsøy
Grunneiere
Finnes det en gammel avtale med grunneierne som tegnes på nytt?
GIF
GIF er i dialog med grunneierne ang dette.
Cruxejam
INFO
 Når er neste års dato?
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1.08

1.12

04.01
04.02

04.03

Sykkelvask
Det er ønskelig å lage en sykkelvaskestasjon på området, denne bør
være frostsikret slik at den er tilgjengelig hele året.
Etterskrift 09.12
Pål sjekker opp dette med daglig leder.
Innkjøp
Det bør gjøres et felles innkjøp av verktøy og materialer for
vedlikehold av stinettet.
Etterskrift 09.12
GIFS setter opp en liste over hva som er ønskelig av verktøy. Dette
avventes til vi har fått svar fra Gjensidigestiftelsen.
Nye saker
Søknad Gjensidigestiftelsen.
Vi venter spent på en tilbakemelding.
Sykkeltøy
Skal på plass innen neste sesong. Pål sjekker med Torshov sport ang
dette. Hva med avtalen med Vant Sport?
Møtedatoer
Det tas møte hver måned på tirsdagene før hovedstyremøte.
 13. januar
 10. februar
 10. mars
 14. april
 12. mai

Gressvik den 16.12.2014
ref. Pål Valbjørk
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