MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 27.09.2010. kl. 19.00‐21.30
Sted: Hos Arnfinn
Innkaldt:

Nr

Terje Gullord, Kristin Vaage, Michael Sætvedt, Hans Jørgen Bergum (20:00‐21:00), Randi Skaaraaen, Arnfinn
Pedersen (vara)

Sak

Tiltak

Frist

Ansvar

Snarlig

Bjørn

Gjennomg., godkj. av ref. fra 30.08.10
Referatsaker
‐
‐

59/10

Mjøs-O videreføres, Anne Lofthus mulig ny
koordinator.

O‐festivalen
‐
‐

60/10

Møte med Skistua’s venner 21.09.
Status Mjøs‐O
Status
Oppfølging

Sportslig
‐
‐
‐
‐
‐

NM
Aries Cup
Erfaringer fra i år
Organisering av Treningsutvalget
neste sesong
Møte med valgkomiteen torsdag 30.
september ang. organisering – Hvem
stiller fra styret?

61/10

Økonomi, status

62/10

Skistua
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Utsmykning og premieskap
Skistuakrus, asjetter mm
Bedring av hjemmeside og info
Oppfølging av planer om spisset
markedsføring, jfr styrebehandling i
våres
Skistua‐dagen som årlig
arrangement, plan 2011
Oppussing av entre? Fjerning av
møbler i entre
Utvendig maling utført
1

O‐festivalen vil vente til alt er klart før de går
ut med økonomisk resultat.
Dugnad på flytting av materiell som tilhører
Vind fra flystripa til Ås gård er gjennomført.
Manglende dugnadstimeinnrapportering for
Gjø‐Vard sin del følges opp av Bjørn. Ca 50
medlemmer manglet i begynnelsen av
september.
G‐V trenger å ha en indikasjon på økonomisk
resultat for O‐festivalen før budsjettmøte
25/10. Deadline er 20/10
Det er flere (klubber) som melder at det
arrangeres for mange NM. Det er også en
betydelig økonomisk belastning å delta på alle
disse mesterskapene..

Hans
Jørgen

G‐V vant Aries Cup sammenlagt. Marthe ble
sammenlagtvinner. Det var ca. 30 deltagere
fra G‐V i gjennomsnitt.
G‐V la opp til et ambisiøst treningsopplegg,
men oppmøte har vært varierende. Det
mangler en hovedansvarlig for rekruttene.
Treningskomiteen trenger flere ressurser,
totalt 4 pers. er ønskelig: rekrutt‐ansv, trener
ansv, sportslig leder, repr. fra de aktive + 3
trenere (1 for hver gruppe)
Posten for startkontingenter forventes å
overskride budsjettet.
Resultatet så lange er ‐58.000,‐
Det var møte i Skistuas Venner 21/9. Det er
utført vedlikehold, bla. maling utvendig. Det
er også tettet et hull i taket.
Ny kasserer er Helge Lie
Det vil bli kjøpt inn nye krus (150‐200 stk) +
dekketøy (asjett, tallerken, dyp tallerken)
Det er gjennomgående dårlig sortering av
søppel. Det vil bli forsøkt å inngå en avtale
med kommunen der man får større dunker og
regelmessig henting om vinteren og ingen
henting om sommeren. Da sørger G‐V for at
søppelet blir levert.
Det kommer til å bli arrangert en årlig

Randi

Terje

63/10

Barne‐o‐løp Gjøvik gård søndag 24.
oktober
‐
‐
‐

64/10

‐
‐

‐
‐

67/10

69/10

Blir eventuelt tidligst arrangert i 2011.

Planlegging
Invitasjon til sponsorer
Planlegging

Æresmedlemskap
‐

71/10

Bjørn

Hans
J./Bjørn/
Terje
Bjørn

Beslutning angående dette og ev.
planlegging

Årsmøte 21. nov.
‐

70/10

Planlegging
Invitasjon til sponsorer

Budsjettkonferanse 25. oktober
‐
‐

Det vil bli laget et skriv til sponsorene med
info. om hva bidraget har blitt brukt til
(rekruttering, ungdomsarbeid) sammen med
et bilde og videre info. om gode prestasjoner
gjennom sesongen. Det er viktig at det
jobbes helhetlig mot sponsorerene.
G‐V ønsker å arrangere KM sprint +
mellomdist. Dette kan gjøres på samme dag.
Det vil bli sendt en henvendelse til kretsen.
G‐V må også forvente å måtte arrangere Aries
Cup neste sesong.
G‐V bør vurdere å søke om å arrangere
Veteran NM 2012?
Vesterås‐kartet må oppdateres.

Samme dag som O‐gallaen

Dugnadsfest
‐

68/10

Styrets prioriteringer og
tilbakemeldinger til Kartutvalget,
samt forankring i
arrangementsplaner og plan for
annen sportslig aktivitetsstatus
(2011‐2013..)
Planlegging
Kart

Sesongavslutning 7. nov.
‐
‐

Bjørn

Randi

Flyttet til sponsormøte onsdag 29.09.
hos Randi.
Plan for gjennomføring av møtet
Arnfinn, Øystein, Terje, Even, Randi
og Bjørn møter

Kartplaner/arrangementsplaner
nærmeste år
‐

66/10

Status
Planlegging
Kart

Sponsormøte
‐

65/10

Skistuadag. Sannsynligvis i februar. Det må
koordineres med andre arrangementer.
G‐V får disponere veggen i foajen mot
veslesalen for å sette opp et premieskap.
Her vil det også bli utstilt en drakt
m/reklame.
Belinda + Kjersti, organiserer løpet med hjelp
av noen av guttene. Det antas å trenge 7‐8
pers. Marthe spørres om å være med. Sondre
ornder med kart.

Forslag til kriterier som ble
utarbeidet i vinter er sendt ut på
høring til 5 siste G‐V‐ledere
‐ Status/ oppfølging
Eventuelt

Det kalles inn til budsjettkonferanse rett etter
sponsormøte.

Randi

Alle komiteene må påminnes om å forberede
årsmeldingen.
Alle de 5 siste lederne har gitt tilbakemelding
på kriteriene for æresmedlemskap.
Kriterier legges ut på hjemmesiden.

Bjørn

Det bør vurderes å ikke benytte ferdig trykte
kart på treningsløp. Det vil være
ressursbesparende siden det er en del jobb
med å lage dette.
Ikke aktive blir fritatt fra dugnad. Det skal
være mulig å være medlem uten å måtte delta
på dugnader.

.
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Bjørn

