Protokoll fra styremøte i Geilo Sykkelgruppa
Møtenummer: 05/2017 Dato: 17.august 2017 Kl: 1900Sted: Møterom Geilohallen
Til stede: Tom Petersen, Yngve Rusaas, Tore Fauske Haugen og Clint Butcher
Sakliste
Vedtakssaker:
Sak 26 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
Sak 27 Status Økonomi – gjennomgang av bl.a Utfor/Sti Sykkel helg- se vedlegg.
Vedtak: Styret følger tett opp budsjett ut 2017
Sak 28: Duane Butcher går ut som styremedlem pga jobb/familie.
Vedtak: Vi takker Duane for hans bidrag og vet at han vil stille opp rundt arrangementer og
annet, når han kan.
Sak 29: Oppsummering 11-13 august sti/utfor camp og evt videre aktiviteter
Arrangementsmessig gikk begge arrangementene meget bra. Men antall deltagere(se
vedlegg) gjør at vi ikke er fornøyd, tross god(dyr)markedsføring. Av de 12 deltagere på
utforcamp var 6 bosatt på Geilo, de andre var fra andre kommuner. Alle 3 på stisykling er fra
Geilo(Langrennsgruppa).
Vedtak: Styret har hatt dialog med Stian H Skarstein vedrørende en fast utfordag pr uke frem
til uke 39. Vi tar videre dialog med Geilo Bike Park v/Kevin Eikrehagen for å kartlegge
muligheter/kostnader rundt dette.
Sak 30: Landevei – ungdomsgruppen – sportslig og økonomisk støtte.
Vedtak:
Tore Følger opp den sportslige delen med de 3 guttene. Vi dekker helårs lisens, samt
rittpåmelding til Roserittet + gir kr 1.000 i støtte til reise/overnatting i forbindelse med rittet.
De reiser med sine foreldre. Yngve og Tore vil være tilstede hele helgen og ha med Geilo IL
telt/beachflag som basevamp – oppvarming rulle etc. Yngve følger opp rundt utstyr i henhold
til NCF sitt reglement.
Sak 31. Eventuelt
Forespørsel fra Fatbik Viking vedørende økonomisk overføring/støtte. Til info er også
styremedlem Yngve Rusaas med i arrangementskomiteen.
Vedtak: Vi er veldig positive til å utvide dette samarbeidet og at arrangementet blir ett
formelt Geilo IL Sykkel arrangement. Tore tar kontakt med arrangør vedrørende samarbeid
og konkret behov for økonomi.
Orienteringssaker:
OS – Status voksengruppe treninger/ritt + Birkebeinerrittet – deltagelse/status ved Tom/Yngve/Tore
Lite oppslutning i hele sommer, Valdresrittet var kun 3 stk og ingen på utetreninger siden juni. Birken
går som vanlig, man dekker opphold/reise/deltagelse selv.
OS – Oppsummering Norseman dugnad – Takk til Atle, Bjørn Svidal og guttene fra landevei.
OS – Tilbakemelding fra administrasjonen vedr utforming av annonse og våre aktiviteter v/Tore – til
etterretning
OS – Årshjul sykkelgruppa – jobbes med utøver høsten
OS – Avtale med Geilo Test og Treningssenter – spinning etc. Tore tar kontakt rundt formell avtale.
OS – nytt fra Geilo IL – hovedstyret/administrasjonen. Ikke noe info.
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