Protokoll fra styremøte i Geilo Sykkelgruppa
Møtenummer: 04/2017
Dato: 8.juni 2017 Kl: 2000
Sted: Møterom Geilohallen
Til stede:
Forfall: Tom Petersen, Yngve Rusaas, Tore Fauske Haugen, Duane Butcher og Clint Butcher
Sakliste
Vedtakssaker:
Sak 23 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
Sak 24 Status og revidering aktivitetsplan
Vedtak 1: Besluttet å ikke gjennomføre ny aktivitet rundt sykkelskole/barnesykkel aktivitet
og Sykkelkarusell i 2017. Dette med bakgrunn i særdeles liten oppslutning på de 2 første
arrangementene. Vi tror en kombinasjon av manglende arena/anlegg og konkurranse fra
fotballen, er medvirkende årsaker til manglende oppslutning. Se vedlagte
aktivitetsfremmøte.
Vedtak 2: Styret besluttet å satse på å lage en inkluderende Sparebank1cup runde på Geilo
den 20 juni, med tilpassede løyper for både barn/ungdom/voksne-med fokus på
sykkelteknikk og sykkelglede. Styret besluttet å benytte deler av den gamle traseen, men
samtidig lage nye stipartier, samt lage egne løyper/runder for barne- og ungdomsklassene til
og med 16 år. Vi ønsker også å lage dette til en «sykkelfest» og vil premiere alle barn, opp til
og med 12 år. Tore og Duane møtes 15.juni kl 19 og beslutter traseene, mens Tore har
ansvaret for å rekruttere bemanning/fordele oppgaver, markedsføring og kontakt mot
Andebarkji TSK.
Vedtak 3: Styret besluttet å gjennomføre Utfor Skole 30.6-2.7 i Geilo Bike Park. Deltager
avgift ca kr 1050,- . Dette dekker leie av sykkel/utstyr/lunsj og instruksjon fredag kl 16301900/lørdag/søndag kl 1000-1400. Styret besluttet at instruktørgodtgjørelse og lunsj dekkes
av styret, estimert til kr 15.000,-. Bakgrunnen for Utfor skolen er at vi ønsker å etablere egen
utfor gruppe i sykkelgruppa, med oppstart august 2017. Man må være medlem av Geilo IL og
aldersgruppen er født 2006-1999, men vi vil også åpne for deltagere født 98 og eldre. Totalt
har vi 10 barnesykler og 20 ungdom sykler. Tore har ansvaret for videre oppfølging,
markedsføring og påmelding.
Sak 25: Økonomi – budsjett pr aktivitet ut 2017
Vedtak: Styret besluttet å prioritere utfor skole og tilrettelegging av de 2 nye 2002 guttene
som har startet med landevei. Herunder også treningsoppfølging, rittdeltagelse med mer.
For øvrig tar styret opp budsjettet/status på neste styremøte.
Sak 26: Eventuelt
Forslag fra Yngve om innkjøp av 2 sykkelstativ og mekkekoffert/utstyr til bruk på mekkekurs,
ritt osv.
Vedtak: Styret gir Yngve fullmakt til å kartlegge produkter/priser, men avklar med Tore i
forhold til budsjettet, før bestilling.
Forespørsel fra Tore vedrørende økonomisk støtte til topptrener1 utdanning.
Vedtak: Styret besluttet, på bakgrunn av bl.a de 2 nye ungguttene, og støtte utdannelsen
med kr 10.000,-for 2017(årets budsjett) samt kjøregodtgjørelse pålydende kr 500,- pr
samling i 2017(6 samlinger). Tore vil da få ansvaret for oppfølging/tilrettelegging for disse
ungguttene, samt oppfølging av evt utfor trenere.
Tom tok opp status rundt Sykkelgruppa sine sykler(Kona)i garasjen til Geilo IL.
Vedtak: Tore kartlegger status og vi tar dette opp på neste styremøte.
sykkel@geiloil.no

www.geiloil.no/sykkel

Mobil 913 42 224

Orienteringssaker:
OS – Sykkel henger
Duane informerte rundt mulighetene og vi ser at vi pr i dag ikke har noe konkret behov for denne
investeringen. Vi tar opp tråden ved neste styremøte i august.
OS – Status Utfor skole uke 26. Se under eventuelt.
OS – Norseman 2017
Vi har fått forespørsel om to vakter i rundkjøringen på Geilo i år også? Ca. 8:15/30 - 12:00. Vifte med
flagg for å få syklistene til å svinge mot Kongsberg. 5 august. Vi bidrar også i år og Tore vil skaffe
ungdommer fra asylmottaket til denne dugnaden.
OS – Års hjul sykkelgruppa – vi tar opp dette på styremøtet i august
OS – nytt fra Geilo IL – hovedstyret/administrasjonen
Tore informerte kort om samarbeidsmøtet 6.juni (se innkalling) og referat vil sendes ut, så fort det
foreligger fra administrasjonen.
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