GRESVIK IF STISYKLISTER
Leder, Hanne Holmstrøm Karlsen, hanne.holmstrom@gmail.com , 90 03 68 52
Nestleder, Rasmus Leiro, rasmus.leiro@gmail.com, 48 29 90 21

STYREMØTE #35
DATO
: 21.01.20
STED
: Lailas
Til stede :
Hanne, Rasmus, Ole Henrik, Marius og Thomas

Kommende møte: 11/2, 10/3, 31/3, 19/5, 16/6, 25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12
PKT. SAKER
ANSV
12.7

Selge skiltplass
Kom med forslag til nye sponsorer til neste møte
#27 Wok market - fortsette, eller fjerne skilt ?
#28 samme
#32 Same same
#33 Tar ned wok skiltet, resterende avtaler fornyer vi
#34 Tar ned wok skiltet, resterende avtaler fornyer vi

Alle

16.1

Skilt til de forskjellige “hindrene” på ferdighetssenter. QR
kode med link til youtube video, howto.
Lukas og Rasmus kan lage video.

Vebjørn

#32 Spørre noen andre ? Vebjørn? Marius?
#32 spørre på FB siden om noen har lyst til å lage.
#33 Vebjørn tar den.
#34 Vebjørn tar den.
32.2

Enduroturer
Finne en dag vi kan ha anneledesturer. Enduro. Downhill.
Anneledes. Aron. Mysen. Lodde stemningen på FB gruppa.
#33 hatt en tur. fortsetter nye turer når lyset er tilbake.
#34 hatt en tur. fortsetter nye turer når lyset er tilbake.

32.4

Skal vi ha ferdighetssenteret må vi holde det MER ved like
enn det er nå.
Skulle vi hatt en vaktliste med ansvarlige for vedlikeholdet?
Ansvaret kan være for å kalle inn til dugnaden dersom det er
mye, om ikke så en halvtime-time luking så den er i stand
igjen.
#33 må være på plass før våren er i gang.
#34 må være på plass før våren er i gang.
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side: 2

32.5

Sette på plass lukk til trykkbryter på garasjen.
#35 Har fikset boks. Setter opp ila uke 4 / 5

33.4

Klubbtur 2020
1 til 3 er start nesbyen. Helga før cruxjam.
5-7 juni eller 4-6 sept.
Vurdere jervsjø eller andre plasser.
Gautefall. Hafjell. (heisen hafjell åpner 16 juni),
Skeikampen.
#35 Bør spikres neste møte om det skal bli noe av.

33.5

Instruktør Guide kurs
#34 Forslag fra Rasmus om Instruktør Guide kurs. Mestring,
glede, naturopplevelse på stisykkel. Stisykling i skjærgården
og Rib tur.
#35 avventer svar fra de. Rasmus hører med de igjen.

33.6

Årsmøte GIFS 2020:
#34 Dato for årsmøte er satt til 14.1.2020.
Budsjett for 2020 er satt opp (fortsatt mulig å endre)
Årsberetning: Thomas
#35 Thomas gjør ferdig årsberetning ila denne uka

33.7

Innspill til årsplanen 2020
#34 Aktiviteter 2020:
24-26.4: Crux Jam
1.-3.6: Sykkeluka
5.-7.6: Klubbtur
29.4:
Oppstart FH-Turer
?
Rampage
?
Julebord
15.12: Nissesykling

33.8

Møtedatoer 2020.
#34 Følgende møtedatoer er satt opp:
Jan:14.1
Mai:19.5 Sept:22.9 Des:15.12
Feb:11.2
Juni:16.6 Okt: 20.10

Marius

side: 3

Mars:10.3 og 31.3 Aug:25.8

33.9

Nov:17.11

GIF har 85 års jubileum i 2022.
#34 Det skal lages jubileumsbok. Forslag til bidrag:
Sykkelhistorien startet her: Bilder av Lukas på den gamle
“pumptracken”

35.1

Gå igjennom evt avtaler vi har med diverse butikker.

Gressvik den 21.01.2020
ref. Marius Larssen

