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Protokoll fra styremøte i Geilo Sykkelgruppa 
Møtenummer: 06/2017  Dato: 28.september 2017 Kl: 1800  Sted: Møterom Geilohallen  
Til stede: Tom Petersen, Yngve Rusaas, Tore Fauske Haugen. Forfall; Clint Butcher 
 
Sakliste 
Vedtakssaker:  
Sak 32 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 33 Status Økonomi – gjennomgang regnskap pr 31.08.2017 
Vedtak: Godkjent. Styret ønsker å klarlegge noen poster, Tore tar dette med Geilo IL. 
 
Sak 34: Avtale Geilo Trening og Testsenter(GTT) – spinningtimer høst/vinter 2017/2018 
Vedtak: Vi aksepterer tilbudet fra GTT om spinning gjennomføring på mandager, men ønsker også at 
dette gjelder for en tilsvarende spinningtime på onsdager, da som en ren dame time. Vi er ansvarlig 
for gjennomføring av begge timene, samt stiller med instruktør. Timen mandager blir en 
sykkelrelatert intervall/utholdenhetsøkt, mens onsdagstimen blir en «vanlig» spinningtime. I 
avtalen/tilbudet fra GTT står det ingenting om at sykkelgruppa ikke skal faktureres for leie, som 
tidligere. Dette har vært en del av de uformelle samtalene i forkant og er en betingelse for at vi skal 
inngå en slik avtale/ansvar. 

 
Sak 35/17 Fatbike Viking 2018 
Vedtak: Styret ber daglig leder i Geilo IL om å overføre overskuddet fra årets arrangement,  
innenfor de regnskapsmessige retningslinjer som gjelder. Styret ønsker også at arrangøren oppretter 
eget foretaksnummer og håndterer egen økonomi for neste års arrangement, men er positive til at 
man benytter Geilo IL i lisensdelen av arrangementet. Det må også inngås en skriftlig avtale i forhold 
til Geilo IL Sykkelgruppe sin rolle/bidrag i neste års arrangement. 
 
Sak 36/17 Eventuelt 
Ingen innkommende saker 
 
Orienteringssaker: 
OS – 100 års jubileum desember 2017. her har verken styret eller vår utvalgte representant hørt noe 
fra Geilo IL. 
OS – Rapport fra Tore rundt ungdomsrytterne og treningsoppstart. Roserittet ble gjennomført på 
meget bra måte, se vedlagte rapporter. De er nå godt i gang med 3 ukentlig fellestrening og 
oppfølging fra Tore, se vedlegg. 
OS – Nytt fra Geilo IL. Vi har fått ett innspill, det gjelder kandidat til idrettspris Hol Kommune. 
OS – Årshjul sykkelgruppa. Vi fortsetter arbeidet på neste styremøte. 
 
Tore Fauske Haugen 
referent 
Yngve Rusaas   Tom Petersen      Clint Butcher     
 

mailto:sykkel@geiloil.no
http://www.geiloil.no/sykkel

