Protokoll fra styremøte i Geilo Sykkelgruppa
Møtenummer: 07/2017 Dato: 8.oktober 2017 Kl: 1730
Sted: Møterom Geilohallen
Til stede: Tom Petersen, Yngve Rusaas, Tore Fauske Haugen. Forfall; Clint Butcher
Sakliste
Vedtakssaker:
Sak 37 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
Sak 38 Status Økonomi – gjennomgang regnskap pr 31.08.2017
2 poster er ikke ført i regnskapet, faktura Geilo Holiday Utforcamp kr 9700,- og Innkjøp sykkeltøy for
lager neste sesong kr 15.364,-.
Tore setter opp egenandel for ungdomsrytterne, drakter/treningsavgift, som sendes
administrasjonen
Vedtak: Styret tar dette til etterretning
Sak 39:
Styret opplever manglende tillit fra administrasjonen i Geilo IL. Vi viser her til siste ukers rettelser
vedrørende tidligere styrevedtak, i forhold til egenbetaling på aktiviteter/samlinger. Styret beklager
på det sterkeste, at vi har gått utenom Geilo IL sine vedtekter. Samtidig beklager vi like sterkt, at vi
gjennom dette har påført enkelte medlemmer en økonomisk utgift, som de først i ettertid har blitt
påkrevd. Styret har handlet på bakgrunn av aktiviteter/rutiner som har vært en del av sykkelgruppa
sin praksis, de siste 8 årene (2016-2009). Alt er styrebehandlet i forkant og ført i protokoll, som også
administrasjonen har fått tilgang til rett i etterkant av hvert styremøte.
Styret hadde en klar visjon om å benytte gruppens midler i 2017, for å gjenlive aktivitetsnivået i
gruppen. Det har vært fokus på:
1)
2)
3)
4)
5)

Barn/sykkelskole - stisykling
Ungdom – både stisykling, utfor camp og landevei
Voksne mosjonister – fellesskap og sykkelglede
Sparebank1 Cup på Geilo
Spinning inne og fellestreninger ute – sosialt – voksne mosjonister

Vi beklager at vi ikke har lykkes med de 3 første målsettingene våre.
Vedtak:
På bakgrunn av dette velger leder Tore Fauske Haugen, styremedlem Tom Pettersen og Yngve
Rusaas herved å fratre. I tillegg har styremedlem Clint Butcher ønsket å fratre pga
jobb/familiesituasjon.
Sak 40/17 Sak 40/17 Eventuelt – ingen saker
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