MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 8.02.2010. kl. 19.00‐21.30
Sted: Hos Kristin
Tilstede:

Terje Gullord, Bjørn Godager, Michael Sætvedt, Hans Jørgen Bergum, Randi Skaaraaen, Kristin Waage
Fra kl. 20:00: Torbjørn Kravdal, Åshild S. Strandlie, Ann‐Margit Sande
Fraværende: Arnfinn Pedersen

Nr

Sak

Tiltak

‐

22/10

Meget vellykket jubileum på Skistua. Vurderer
å ha det som årlig arr. Skileikanlegget er åpnet
og vil være åpent ut sesongen. Flere av
sponsorene var til stede.
Terje har kontaktet Øystein Snuggerud, daglig
leder v/ Ringalm tre.
Det bør være en sponsoransvarlig. Arnfinn
spørres. Andre mulige bidragsytere: Øystein
Snuggerud, Erik Slettum.
Terje tar saken videre mot Arnfinn/Øystein.

Jubileum Skistua 7. Feb.

Sponsorarbeid
‐
‐
‐

Frist

Hva kan gjøres?
Hvem kan bidra?
Tidsplan

15/2

Har kommet tilbud fra Pecto Media om å
selge fordelsbrev (rabatter på div. steder). Får
85,‐ pr. brev á 200,‐ Nytt rundt Mjøsa.
Det eksisterer mange støtteordningen og
muligheter for tilskudd fra div. bedrifter og
organisasjoner. Mulighetene undersøkes.

23/10

24/10

En del detaljer er fjernet i web‐versjonen i
denne saken.
Fargeprøven på jakkene er ikke nær nok G‐V
fargen. En helt annen farge ønskes.
Bekken og Strøm og andre aktører spørres.
Saken tas opp igjen på neste møte.

Klubbgenser
‐
‐
‐

Status
Skal vi gjøre innkjøp
Ev. prosess videre

Oppdatering av tillitsmannshåndbok
‐

Ansvar
Bjørn

Gjennomgang, godkj. av ref. fra
11.01.10
Referatsaker

Alle har hjemmelekse mht til å lese
igjennom det bestående og komme
med innspill!

Tillegg for nestleder: Ansvar for koordinering
av handlingsplan/ årshjul, ansvar for
oppdatering av tillitsmannshåndbok, ansvar
for koordinering av informasjonsmateriell.
Hva med kontaktansvar mot Skistuas venner?
(etterkommentar Bjørn)

Terje
Bjørn

Terje/
Bjørn

22.03.

Terje

Terje

Tillegg: sekretær: politiattest, oppdatering av
adresse‐ og medlemsregister mht
eksisterende medlemmer og andre registre (f.
eks. æresmedlemmer).
Sekretær: Oppdatering av endringer i adresse‐
og medlemsregister.

25/10

Skistua ‐ markedsføringsplan
Oppfølging av sak 13/10
‐ Status
‐ Videre plan, ansvarsfordeling (web,
1

Informasjonen for utleie/markedsføring av
Skistuakomiteen lister opp oppdatert
oversikt over fasiliter som tilbys. Info sendes
til Bjørn.

Skistua
kommit
en

tekst, bilder, tydeliggjøring av
målgrupper, markedsførings‐plan)

26/10

Sportslig
‐
‐

27/10

Økonomi
‐
‐

28/10

30/10

31/10

Kort om status
Kort om planer

Vurdering – ev. kjøp av mini‐PC med
mobilt bredbånd
‐

29/10

Kort om status
Oppfølgingspunkter

Informasjon sendes til klubber (sykkel, ski,
orientering) på mail.
Egen hjemmeside for Skistua vurderes, men
med god kobling til Gjø‐Vard’s side?
Tas opp med Eirik.
Informere mer på webside om hva som finnes
på Skistua mht utleie til festligheter,
treningssamlinger både sommer og vinter.
Skistuakrus skal være klare til neste sesong.
Premieskap vurderes, samt plan for
”utsmukning” som kan tas opp på fellesmøte
med Skistuas venner.
Planlegge et høstmøte med Skistuas venner
for samordning.
7 ungdommer blir med på samling til Portugal
Lørdag 13. mars blir det arrangert en
arbeidsdag/dugnad for å sette opp et
opplegg for trening
Forslaget til egenandeler for
samlinger/løp/aktiviteter er godkjent.
88000 innestående på konto. Krav om
medlemskontingent sendes ut i begynnelsen
av mars. Det nye programmet for
medlemsregistrering vil bli benyttet som
underlag for dette.
Kjøp av mini PC godkjent.
Eirik kontaktes for innkjøp.

Bjørn

Terje i
samarb.
Med
Skistua‐
komm.
Hans J.

Randi

Straks

Bjørn

Straks

Bjørn

22.03.

Bjørn

Oppfølging fra sak 18

Ev. innkjøp av Gjø‐Vard klubb‐banner
‐ Oppfølging av sak 21

O‐Festivalen
‐ Status
‐ Planer
‐ Utfordringer
Kartutvalget
‐ Status
‐ Planer
‐ Utfordringer

Kjøp av klubbflagg‐banner godkjent. Ønskes
enkelt utformet med Gjø‐vard‐logo og
www.gjovard.no.
Bestilling sendes.
Utkast presenteres styret før endelig
beslutning
Eva Stensrud er ny sekretær i O‐festivalen.
Utkast til budsjett er framlagt, men foreløpig
noe mangelfullt.
Kartplan: Utvidelse av kartet for Gjøvik
sentrum og nytt sprint kart over Kopperud.
Trenger en ekstra O‐CAD lisens. Kartutvalget
vurderer behov for flere programlisenser.
Torbjørn tilbyr å oppgradere sin private
lisens.
Det skal søkes NOF om å få sertifisert
kartprint på den nye Gjø‐Vard‐printeren, slik
at den kan brukes på direkteløypene på O‐
Festivalen og andre løp.
Søknad om midler til kart skal gjøres.

PDF‐kart skal tilbys skolene gratis.

April
Vurderes
av
komiteen
I løpet av
April

Det vurderes i tillegg å legge ut kartene på
hjemmesiden. Dette burde være en sak vi
kan få avisomtale om.

32/10

Nye tillitsvalgte må få Politiattester.

Eventuelt

2

Kartutv.
v/ Torbj.
Torbjørn

Torbjørn

Torbjørn/
Bjørn

Straks

Michael

