Protokoll fra styremøte i Geilo Sykkelgruppa
Møtenummer: 03/2017
Dato: 4 mai 2017
Kl: 1745
Sted: Møterom Geilohallen
Til stede:
Forfall: Tom Petersen, Yngve Rusaas, og Tore Fauske Haugen
Ikke til stede/meldt forfall: Duane Butcher og Clint Butcher
Sakliste
Vedtakssaker:
Sak 21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
Sak 22 Eventuelt
Vedtak: ingen innkommende saker
Orienteringssaker:
OS – Status, budsjett og aktiviteter pr i dag vTore
Damespinn fortsatt god oppslutning inne, få deltagere på vår første utetrening-4 stk. Styret
dekket leie av hytte under samling/ideweekend 7-9 april pålydende kr 1990,-. Vi har leid 2
hytter til Valdresrittet.
OS – Oppsummering dugnad Skarverennet v/Tom
Funket bra, men vi må være 10-12 frivillige, i år var 5 av deltagerne fra asylottaket for dårlig
kledt, og ble «sendt hjem».
OS – Status sykkelhenger v/Duane OS – Status Utforskole v/Clint
Duane er «på» henger, har hatt kontakt med daglig leder Geilo IL og vil komme med forslag.
Signaler tyder på at hengeren som ntg skal selge, er «sliten». Duane kartlegger derfor også ny
henger, med plass til sykler og utstyr/ikke privat baggasje.
Clint er «på» utforskole, forventet oppstart uke 25. Presenterer på neste styremøte.
OS – SykkelKarusell 13 mai
Vi går for Geilohallen/skolen og uteomårdet rundt. Tidspunkt fra kl 1200-1500. Tore lager
program, skaffe frivillige(Tormod Birkelund er klar, samt Yngve). Hatt kontakt med
Intersport Geilo, de har lite folk på jobb og lite sykler «inne» til denne dagen, men skal se hva
de kan klare. Vi avventer om de kan bidra mer konkret…
OS – Sportslig – oppstart utesykling, sparebank1 cup 20 juni Geilo og felles ritt i klubb regi
Utesykling er i gang, det andre tar vi på neste styremøte.
OS – Hva gjør vi for å kartlegge/stimulere aktive utøvere, dvs delta på ritt i 2017
Vi fortsetter arbeidet med markedsføring og gode aktiviteter, skal ta en ny runde på våre
utvalgte ritt hva gjelder «innsalg/påmeldinger». Tore tar dette.
Tore Fauske Haugen
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