Innkalling til Styremøte nr 1 – Sesongen 2011
Dato, tid, sted: Mandag 13. Des. 19.00‐21.00 hos Hans Jørgen, Rugsvea 19
1. Konstituering av styret/ arbeidsform, arbeidsdeling
 Informasjon om arbeidsform i forrige styre (arbeidsdeling, handlingplaner, tillitsmanns‐
håndbok, årshjul, web‐informasjon, involvering av komiteer og samhandling med disse.
 Spesielle ønsker fra styremedlemmer?
2. Oppfølging fra Årsmøtet
a) Protokoll, statusoppfølging
b) Oppdatert årsmelding
c) Oppdatering av websider (styret, komiteer og utvalg)
d) Tilgang/ nøkkel postboks. Hvem tømmer?
e) Utsendelse av årsmelding til sponsorer er utført
f) Annet?
3. Skistua
Status og oppfølging:
a) Inventar
b) Flatskjerm
c) Branntilsyn
d) Status ny webside
e) Utleieregler
f) Møteplaner med Skistua’s venner
g) Opparbeidelse av skileikanlegg
h) Forberedelse til Skistua’s dag 6. februar, bemanning fra Gjø‐Vard, annonsering. Ansvar.
4. Oppfølging av Årsmøte i Mjøs‐O den 24. november
 Status sportslig
 Status oppgaver i Mjøs‐o og fordelig av oppgaver mellom klubbene
o Ariescup
o Treninger
o Samlinger
 Status Aktivitetskonsulent
 Status Innlands‐O
 Status mht til forespørsel fra NOF til Mjøs‐O om å arrangere Hovedløp/ O‐Festival i
2012 og ev. andre år. Info om synspunkter på dette fra andre klubber på årsmøtet.
5. Oppfølging av Kretsting 5. desember
 Bjørn og Åshild deltok fra Gjø‐Vard. Eirik var syk og meldte forfall.
 Knut Sterten gikk av som leder. Terje Ruttenborg ny leder
 Info om plan for styrking av kretsens rolle og oppfølging av dette
 O‐landsleir 2011 på Hadeland
 Info om andre endringer
 Diskusjon om O‐Lands framtid med forespørsel til andre klubber i Oppland
6. Informasjonsplan til medlemmene i 2011 ut over webside





Brosjyre til sesongstart
Medlemsfest/ dugnadsfest
Informasjonsbehov i tillegg?
o
o

Informasjon til sponsorer (sesongstart, sesongavslutning, årsmøte, julehilsen)
Informasjon til rekrutter (trening, sesongstart,treningsløp, Aries‐cup, nærløp..)

7. Sportslig
 Status organisering og trening. Oppfølging med ansvar?
 Planer/ opplegg
 Samarbeid med Mjøs‐O/ Innlands‐O?
 Planer for økonomiske støtteordninger
 Valg av tidspunkt for Sesongstartsamling
8. Status og oppfølging ansvar KM sprint og KM Mellomdistanse
Valg av kart/ arena, status løpsledere, løypelegger, annet. Oppfølging. Ansvar.
9. Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep ‐ vedtatt av idrettsstyret
Utarbeide plan for Info og oppfølging med ansvarsfordeling, kobling til Tillitsmannshåndbok
10. Dugnadsfest
 Planlegging
 Organisering
11. O‐festivalen
 Status etterarbeid/ avslutning
 Oppfølging
12. Møteplan fram til sommeren
13. Bonus‐guider
 Status
 Oppfølging
14. Eventuelt

