Styremøte Gif-joggen tirsdag 24.11.2020

Sted; Trondalen
Styremøte nr 0011
Til stede; Thor – Freddy – Roar
Bengt var forhindret fra å møte.

Saksnr
25-20

Ansv
Refleksløp
- Onsdag 9 desember
- Vanlige start tider 17.15. og 17.30. uten tidtaking
- Ikke reg.
- Løype traseen - Lysløype innvielse?
- Vi er enige om å flytte gif-joggen etter Sprinkelet til
blåløypa.
Romjulsjoggen
- Søndag 27 desember kl 11.00.
- Fellesstart uten tidtaking og reg
- Nye traseen
Roar legger ut info om dette på Facebook

26-20

27-20

Utfordringen 2021:
- Fra 01.01. – 31.03. Corona tilpasset
- Avklare med Westby
- Laminere QR kode ark
- Sprinkelet så vurderer vi å øke med 1-2
- Felles info før refleks deretter.
- Thor lager beskrivelse og sender ut i Romjula
- Freddy lager en skiltplate.
- Premierer flest forskjellige dager samt trekker
premier.
Økonomi;
- Budsjett er levert til hovedstyret og godkjent. Vi
bruker opp prosjektpengene før vi søker om nye
midler.
- Sette opp en plan som f.eks;
- Skilting og løypemerking f.eks 10 000,- Bru i rødløypa over Fjellebekken 5 000,- Eike – ask flis over hogstfeltet ved 2 km
f.eks 10 m3 Roar sjekke pris
Dette kan bli påvirket av det svaret vi får fra Gifs
vedr deres muligheter for at de kan bidra med
bygging av bruer og klopper

Roar

Roar
Thor
Roar
Thor
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Roar

Dato
Utført

28-20

29-20
(18-20)

Eget løypemøte i januar.
Her ønsker vi å diskutere og legge nye framdriftsplaner vedr
bruer, klopper, utbedringer, merking og skilting.
Roar innkaller til møte

Roar

Løp
Gressvikdagene Medio september. På søndag.
Terje fra Fif info og eventuelt møte . Senest Februar
Avtale møte med M.Helminsen
Forbereder oppgaver i forkant av eget møte om dette
Roar innkaller til møte.

Roar

Bakkeløp fra A - B
30-20

Henvendelse fra Østfold bedriftsidrett. –
Fredrikstadkarusellen.
Freddy melder tilbake at Gif-joggen blant flere blir gjerne
med som arrangør av et lavterskeltilbud som dette.

Freddy

