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 #5
DATO
STED

:
:

13.01.15
Klubbhus, Trondalen.

Til stede :
Pål Valbjørk
Sten Normanseth
Andreas Moum
Rasmus Leiro
Marius Larssen

pal.valbjork@gmail.com
normanseth@hotmail.com
andreasmoum@hotmail.com
rasmus.leiro@gmail.com
mariusl@gmail.com

Referat fordeles til:

Møtedeltager.. + Morten Helminsen (GIF, gress-i@online.no)

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?
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
Sykkelstasjonen på Rolvsøy

1.05

Oppfølging 13.01
 GMAX utgår. Pål sjekker med Sykkelstasjonen
 Rasmus utarbeider et utkast til en ikke eksklusiv avtale med
Pedalen.
Grunneiere
Finnes det en gammel avtale med grunneierne som tegnes på nytt?
GIF er i dialog med grunneierne ang dette.

Gresvik IF Stisyklister - Møtereferat

Pål
Rasmus

Info

DATO

side: 2

1.07
1.08

Cruxejam
 Når er neste års dato?
Sykkelvask
Det er ønskelig å lage en sykkelvaskestasjon på området, denne bør
være frostsikret slik at den er tilgjengelig hele året.

Info
Pål

Etterskrift 09.12
Pål sjekker opp dette med daglig leder.

1.12

Pål

Oppfølging 13.01
I følge Morten skal det allerede være en frostsikker kran tilgjengelig.
Innkjøp
Det bør gjøres et felles innkjøp av verktøy og materialer for
Pål
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.

Pål

Oppfølging 13.01
Motorsag, 2x
Slegge, 2x
Krafse, 2x
Rake, 2x
Rive, 2x
2 kg trinitrotoluene
Kapp- og gjærsag, med stativ. 1x
Hammer, 3x
Drill, batteri, 2x
Bajonettsag, batteri, 1x
Ekstra batteri til bajonettsag og drill, 2x
Sirkelsag, 1x
Hørselvern, Hansker
Trillebor, 2x


Høre med Diamantborring om pris(er).

Pål/Marius

Laget et regneark på midlertidig område som kan redigeres i
nettleser dersom noen har ting å tilføye, eller fjerne.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_eADjsnt4IZLLe_71Q4vxr
VkHnFvu079GPhmd3LhbzI/edit?usp=sharing

04.01

Søknad Gjensdigestiftelsen.
Vi venter spent på en tilbakemelding.
Oppfølging 13.01.
 Pål godkjenner avtale hos Gjensidigestiftelsen.

Pål

side: 3

04.02

04.03

Sykkeltøy
Skal på plass innen neste sesong. Pål sjekker med Torshov sport ang Pål
dette. Hva med avtalen med Vant Sport?
Oppfølging 13.01.
 Pål sjekke opp med Torshov
Møtedatoer
Det tas møte hver måned på tirsdagene før hovedstyremøte.
 13. januar
 10. februar
 10. mars
 14. april
 12. mai

Pål
INFO

Nye Saker (fra styremøte #5 )
05.01

Friluftslivets år 2015 - midler fra Miljødirektoratet
Infoskriv:
https://drive.google.com/file/d/0B0j2IzxETkPAWmN2LTZPOUhR
Mjh3VHhhMldvSjBaVDVhZEhJ/view?usp=sharing

05.02



GIFS søker midler til merking og klopping av stier i
Gressvikmarka.

Rasmus,
Pål



Sjekke med Myra snekkerverksted (Slevik trevare) ca pris
skilt, 50 stk.

Marius

Pumptrack
 Må ha på plass en løypebygger. Snorre, Robin?


Ole Henrik

Gif ønsker at anlegget skal synes. Pål legger frem for Morten Pål
hva vi tenker om plassering. Ikke oppi det hjørnet vi er
tiltenkt.

side: 4

05.03

Ferdighetssenter
For å vite litt mer om hva vi skal ha i ferdighetssenteret foreslås det
en «studietur» til Slettestrand (http://slettestrand.dk/mtb/) og
Arendal singletrack (https://www.facebook.com/arendalsingletrack).
Finne en helg som passer.
Alle
 Alle sjekker kalender. Uke 9,10, 11.
Rasmus mulig opptatt uke 10.


Sjekke om Björn «stibygger» Sohlberg kan komme med tips i Marius
skråning ned mot grusbane.



Pål sjekker opp med kommunen ang overdragelse av
skråning ned mot grus som er tiltenkt som del av
ferdighetsenter.

Pål

Pål

05.04

Sjekke om GIF kan ta reisekostnad.

Opprette område for lagring av gifs dokumenter m.m.


Et sted å samle alle dokumenter. Evt også noe
prosjektstyringsverktøy ifm pumptrack

Gressvik den 15.08.2015
ref. Marius Larssen

Marius

