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Protokoll Styremøte 01/2017 - Geilo Sykkel 9.mars.2017 kl 19.00  
Sted: Bardøla Hotel 
Tilstede; Tom Petersen, Yngve Rusaas og Tore Fauske Haugen. 
Ikke møt: Duane Butcher og Clint Butcher 
 
Sak 01/17 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
Sak 02/17 Status – budsjett og aktiviteter pr i dag 
Det har vært meget god oppslutning på spinningtreningene i hele vinter, som  
varierer mellom 12-14 deltagere hver mandag. 
Vedtak: Budsjettet godkjent, etter gjennomgang av hver post. 
Her besluttet styret å innføre en treningsavgift for voksne(over19 år-dvs de som fyller 20 år i 
2017 og eldre) pålydende kr 300,- for 2017. Dette gir rett til å delta på gruppens organiserte 
aktiviteter/treninger/samlinger, samt at man subsidieres med 20 % rabatt på kjøp av  
gruppas klubbtøy, samt oppnår gruppas øvrige fordeler/rabattordninger.  
Styret vil også subsidiere barn/ungdom med 20 % rabatt på kjøp av gruppas klubbtøy.  
Tore får ansvaret for å få priser/vareutvalg og åpne for bestilling via nettet. 
Styret besluttes også at gruppa prioriterer å skape sykkelaktivitet i Hol Kommune, både  
gjennom budsjettet og sine aktiviteter. 
Styret besluttes også å støtte styrets medlemmer, samt gruppa trenere(trenerkontrakt og  
evt politiattest skal være på plass), med 1 sett av gruppas klubbtøy, jakke, shorts, trøye og 
ben). 

   
Sak 03/17 Roller/ansvarsfordeling i styret 
Vedtak: Siden styret ikke var fulltallig, tar vi dette på neste styremøte. Men Tom Petersen vil 
ha ansvar for dugnad Skarverennet. 
 
Sak 04/17 Barn/ungdom – utfor/terrengsykkel – hva gjør vi? 
Styret hadde en god diskusjon rundt dette og Sparebank1Cup samarbeidet med Andebarkji. 
Vi har ikke fått noe tilbakemelding fra Andebarkji på vår henvendelse datert 22.2.2017. 
Vedtak:  
- Styret ønsker å disponere midlene som de siste årene har vært brukt rundt Sparebank1Cup  
  til å skape sykkel aktivitet i Hol Kommune. 
- Styret besluttet å arrangere 4 Sykkel Karusell arrangementer(ettermiddag) i perioden mai- 
  juni/august-  september i Hol Kommune. Her skal vi lage sykkelarrangement for alle, med  
  fokus både på Sykkelglede, sykkelferdigheter, sykling i trafikken og sykkelmestring/glede,  
  for alle aldre. Styret ønsker å arrangere 2 samlinger på Geilo, 1 i Skurdalen og 1 i Hol. Her  
  tar leder kontakt med Hol IL og Skurdalen Idrettslag, vedrørende samarbeid. 
  Styret besluttet også å lage en utforskole for barn/ungdom, varighet 3 dager/kvelder, i  
  løpet av sommeren. Her vil det være en deltageravgift, sterkt subsidiert av gruppa. Styret vil  
  jobbe videre med Geilo Holiday/Geilo Bike Park i forhold til samarbeid rundt dette. 
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Sak 05/17 Organisering og ansvar for utesykling/treninger – voksne 
Vedtak:  
- Mandager og onsdager blir våre faste treningsdager/kvelder, med oppstart uke 17.  
- Vi vil tilby både landevei og terreng på begge dagene.  
  Yngve Rusaas er ansvarlig for landevei og Tore Fauske Haugen for terreng. Vi vil søke å  
  trekke flere inn i disse oppgavene. 
- Vi avventer til damenes aften 15 mars, i forhold til hva vi gjør med egen damegruppe. 
 
Sak 06/17 Sosial treningssamling/helg våren 2017  
- Vestfold(Holmestrand)- Bergen(Atle)Vi har pr i dag 4 påmeldte på begge helgene. 
Vedtak: Styret besluttet å støtte hver samling med kr 1.000,-. 
 
Sak 07/17 Dugnad Skarverennet 
Vi har ikke mottatt oversikt over gruppas ansvar/oppgaver rundt Skarverennet. 
Vedtak: Tom Petersen er ansvarlig for dugnad Skarverennet 
  
Sak 08/17 Møteplan for 2017 
Vedtak: styremøte den første torsdag i hver måned, i månedene april, mai, juni, 
September, oktober og november for 2017. I tillegg beslutter vi 1 styremøte i juli/august,  
dato bestemmes på styremøte i juni. Start kl 1900 og avsluttes kl 2030. 
  
Sak 09/17 Eventuelt 
Klubbavtale/samarbeid med Intersport Geilo.  

Vedtak: Her får Yngve Rusaas ansvaret for å gå i dialog med Intersport Geilo, vedrørende 

både vareutvalg og rabatt for aktive medlemmer, spesielt på sykkeltilbehør, samt samarbeid 

rundt klubbkveld/mekkekveld osv. 

Årshjul sykkelgruppa. 

Vedtak: Leder lager utkast/forslag til årshjule og sender ut denne før neste styremøte. 

Styrebehandles på styremøte torsdag 6. april.Kick-Off sykkelsesongen 2017. 

Vedtak: Dette behandles på styremøtet i april. 

Geilo IL 100 års jubileum – festkomite for barn/unge representant fra sykkelgruppa. 

Vedtak: Styret besluttet og forespørre Geir A Sæternes, om han vil ta dette vervet for oss. 

Klubbtøy som, allerede er kjøpt inn fra 2016 ble gjennomgått/telt opp. 

Vedtak: Dette legges ut på gruppas web/facebooksider og selges med gode rabatter. Tore 

får ansvaret for å fastsette priser, samt salg. Innbetaling skjer til gruppas konto. 

 

 

Geilo 9. mars 

Referent:  Tore Fauske Haugen 
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