MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 17.01.2011. kl 19‐21
Sted: Systemtre`s lokaler i Nygardsbakken 2 i Hunndalen
Til stede:

Nr

14/11

Terje Gullord, , Hans Jørgen Bergum, Anders Bergum, Margrete Jørandli, Bjørn Godager, Arnfinn
Pedersen

Sak
Godkjenning av møtereferat fra
13.12.2010
Saker fra forrige møte:
- Utkast til årshjul ble presentert av
Bjørn.
Vi brukerårshjulet internt i styret. Det
viktigste kommer i aktivitetskalenderen.
Søknad om svømmehall: 30.april.
Søknad om gymsal Gjøvik skole:
Skolestart, til rektor. Søknad om bingo 1
gang i året, dato må vi finne ut.
Angående politiattester: Vi lager et
register over de som har attester. I følge
styret hadde
alle aktuelle personer i 2008/2009
gyldige attester. Resten må ordnes etter
hvert.
Angående O-festival: Vi får noe mer
penger, siden det er nylig søkt om
voksenopp-læringsmidler til festivalen
Sportslig

‐

Vintersamling i Spania

‐

Treninger

Tiltak

Bjørn reviderer framlagte årshjulforslag med
tilleggene som framkom i møtet og presenter
på neste styremøte

Frist

Ansvar

Febru
‐ar

Bjørn

Margrete
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r

Trening i gang for de eldste på onsdager. Det blir
tilbud for de yngste fra onsdag 19/1 ved Fie. Det
blir mye lek. Gruppe 2 kan også bli med på
opplegget. Kartlegginga før jul viste at det var liten
interesse, men vi håper det tar seg opp.
Svømminga på lørdager har plass til mange flere.
Samling på Skistua for ungdommene 8.‐9. januar.
Ambisiøst og innholdsrikt program med mange
økter. Det var ca 10 deltagere med. Tilbud utover
våren
Vi er sammen med innlands‐o og Mjøs‐o.
Ungdommene vil gjerne ha en samling i forbindelse
med Skistua‐dagen 5. februar. De tenkte å invitere
andre klubber også, men på grunn av kollisjon med
ski‐o‐samling på Sjusjøen er det uvisst hvor mange
som kommer. Eskil kartlegger interessen for Jukola
og Tio‐mila. Hamar og Løten satser på egne lag.
Ellers er det planer om en løperbank i forbindelse
med Mjøs O. Vi mangler fortsatt en løper på
lengste nattetappen (herrer)
Det blir vintersamling i Spania i slutten av februar
og begynnelsen av mars i regi av innlands‐o.
Mjøs‐o’s treningsdag blir fortsatt onsdag. Det blir
ikke eget treningsopplegg på torsdager denne
sesongen. Sesongen starter i månedsskiftet mars –
april med Norwegian ¨ spring. Helga etter er det
Solrenningen og Smaaleneløpet, og så er det NM‐
natt og Norgescup sprint palmehelga. Det blir møte
i sportslig utvalg andre uka i februar.
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Jørgen

‐
15/11

16/11

17/11
18/11

Aries cup

Skistua og Skistuas dag 6. februar
‐ Skistua

‐

Skistua’s dag

‐

Web side

‐

Branntilsyn

Mjøs‐O og planene om å søke om å
arrangere Hovedløp og
Hovedlandsleir i 2012

Brosjyre til sesongstart
(sak 6 forrige møte)
Medlemsfest/dugnadsfest
Status
‐ Planlegging
‐ Organisering

Da planlegges treningsløpa utover våren. Vi kjører
egne treningsløp hver onsdag. De som ønsker flere
treninger, kan delta på Toten‐Trolls løp tirsdager.
Nye innebandymål trengs. Det ble avtalt å kjøpe
disse.
Vi får løp nr 4 onsdag 24. august, på Skjelbreia. Det
er langdistanse med parstart og kartbytte.
Tv er innkjøpt. Den er montert på trillebord.
Veggstativ var ikke funksjonelt. Det er ikke strøm i
gangen, men Skistua’s venner kunne ordne det.
Logoene våre hadde for dårlig oppløsning, så tekst
som ruller og går er ikke i orden.
Det bør ordnes med nummererte
parkeringsbilletter senere, gjerne i serier med
flere farger, kanskje også med varsling til de som
ikke har betalt. Det er altfor mange som sniker seg
unna
Forslag til innbydelse til Skistuadagen er klar. Det
blir annonser i OA og Gjøvik Blad torsdag
3.februar. Det trengs et par stykker til å ta billetter
og dirigere parkeringa. Hans Jørgen, Bjørn, Terje
og Arnfinn (?) meldte seg alle til dette. Det var
forslag om å ordne presentasjonen til gangen i
Skistua lørdag 5. februar. Det blir en dugnad den
dagen, og Skistua’s venner bør inviteres til den.
Ragnhild Dunker kan prates til angående
skileikutstyr som står på Eiktunet.
Det blir klar ny Web‐side for Skistua om 2‐3 dager,
med god link til kommunens side.
Det har vært en runde med tilsyn før jul. Jan
kontakter Skistua’s venner ved Karl Aksel
Klevenberg på tlf.nr 40402500. Noen skjemaer må
fylles ut.
Vi har fått tilsendt papirer fra et utvalg som
ble nedsatt for å se på om Mjøs‐O kunne arrangere
dette. De så for seg bl.a. at dette arrangementet
kunne være en tilleggsoppgave for
aktivitetskoordinatoren i Mjøs‐O, slik at denne fikk
full stilling.
Pengene som kom inn skulle vesentlig gå til å
lønne denne personen framover. Bjørn har hatt et
nært samarbeid med Løten o‐lag v. Kristian
Storsveen. Han har forfattet et skriv som er helt i
tråd med det vi mener. Hensikten med Mjøs‐O var
å øke aktivitetene for de opp til 20 år. Styret mener
at det er best at noen få klubber, f.eks.1‐3, tar på
seg disse arrangementene. Og at størsteparten av
inntektene blir i klubbene. Aktivitetskoordinatoren
bør etter vårt syn ikke kobles inn i dette
arrangementet. For Vårt vedkommende har vi
nettopp hatt et stort arrangement, og er litt
mettet. Vi kan ikke bare bli en arrangørklubb. Nå
må vi fokusere på rekrutteringen.
Arnfinn kasta ut en ide om et o‐gymnas. Mente
styret i Mjøs‐O bør følge opp dette.
Info‐utvalget tar seg av brosjyren. De oppdaterer
den forrige og sørger for at den blir ok
Det er ledig på Osbakken 26.mars. En komite bør
ta seg av planleggingen. Aktuelle personer å
spørre til en komite kan være Elin og Tormod
Dalen, Kirsten og Harald Bakke,
Anna Marit og Øystein Ingvaldsen, og An‐Magritt
Sande + Tommy Gullord.
Vi må bli enige om rammevilkår. Det er satt av
anslagsvis 20 000 kr til festen. Da blir ikke
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Status og oppfølging ansvar KM
Sprint og KM mellomdistanse
‐

Status løpsledere

‐

Status løypeleggere

egenandelen så høy. Festen er en pleie for å
beholde medlemsmassen, og en påskjønnelse for
de som har vært med på dugnad uten å tilhøre
laget. Bjørn forsøker å få tak i en
arrangementskomite.
Terje blir den andre løpslederen i tillegg til Knut
Sterten.
Sindre og Eskil har tatt på seg løypelegginga på
sprinten.
Tommy og Arnfinn er løypeleggere på
mellomdistansen.
Styret ønsker at løpsledere tar et møte med
løypeleggere for mellomdistansen snart. Tommy er
veldig opptatt i tiden rundt løpet og ønsker at
mest mulig skal ordnes i vinter.
Terje tar snarlig kontakt med Knut for et
koordineringsmøte. Aries‐cupen og
Skumsjøstafetten skal også gå på Skjelbreia. Det
må helst være fra forskjellige arenaer og disse
spørsmålene diskuteres samtidig med KM‐møtet.
Randis fullmakter gikk ut ved nyttår. Jan hadde ikke
kodebrikke for lag, og da den kom virket den ikke.
Bjørn fikk heller ikke betalt med sin kodebrikke. Nå
har Jan fått kodebrikke som virker. Telefonen på
Skistua er oppsagt. Den var en stor utgift, og hadde
ingen hensikt. Det var litt problemer med
oppsigelsen, da flere mente de hadde ordnet dette,
men abonnementet løp helt til nylig.
Det er ikke ordnet med regnskapsfører enda. Erik
Hasli og Idrettens hus er begge spurt og har sagt
seg villige til å ta det. Jan velger løsning.
Det viktigste for kasserer blir er å ta ut
kontoutskrifter, og å sortere og nummerere bilag.
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Økonomi
‐ Status og oppfølging

21/11

Bonusguider
‐ Status og oppfølging

Bjørn har solgt mange, og Jan har også tatt med
seg en del for salg. Prisen er gått ned til 100 kr.
Ungdommene stod på før jul, og må berømmes for
det, selv om resultatet ble magert. Vi er ikke så
innstilt på salg neste år. Det er mye annet å bruke
tida på. Vi har heller ikke akutt behov for pengene
nå. (Eventuelt må vi ta inn mye færre). Resten fra i
år (ca 50 stk) kan brukes til diverse påskjønnelser.
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Eventuelt

Ingen saker.

Snar‐
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