MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 14.02.2011. kl 19‐21.30
Sted: HIG, B‐bygg
Til stede:

Nr
23/11

Terje Gullord, Hans Jørgen Bergum, Anders Bergum, Margrete Jørandli, Bjørn Godager, Arnfinn Pedersen, Jan Molstad, Åshild Stuve Strandlie (sak 23/11)

Sak

Tiltak

Godkj. møteref. 17.01.2011

Godkjent.

Skistua
‐ Skistua`s dag 6. februar

Frist

Ansvar

Skistuadagen var veldig vellykket. Vi var bedre forberedt enn i fjor. Vi fikk mye positiv omtale både i Gjøvik Blad og
Oppland Arbeiderblad, men reportasjen i Gjøvik blad var best. Stor takk til Kristiansen kjøtt som gav pølser og Enger
som gav lomper til dagen. Vi må takke dem ordentlig, med takkekort. Bjørn skriver det.
3 av sponsorene våre, Eidsiva, Skattum og Torkehagen, var innom den dagen. Det ble salgsrekord. Nesten 20 000 kr
kom inn. Salget i helgene ellers er også blitt veldig bra. Det kan være at Skistua`s dag har hatt betydning for det. Men
det var litt for få Gjø‐vard trøyer å se. Ungdommene og andre løpere bør være til stede den dagen. Det ble også
etterlyst et ordentlig lagbilde av klubben. Et slikt bilde kan kanskje tas i forbindelse med skistuadagen.

‐ Skileikanlegg

Postene i skileikløypa bør tas inn søndag kveld, og settes opp igjen lørdag morgen, slik at løypekjøreren får kjørt opp
løypa. Det kan inngå i rutinene for vakta på skistua.
Dumpeløypa bør bli mer utfordrende.

‐ Parkeringskasse

Parkeringskassa er reparert. Olaf tømmer den nå hver dag, men andre kan også gjøre det, hvis han vil. Det er satt på
en billig lås, siden tyver likevel ødelegger den hvis de prøver.

‐ Inventar

Tegningene på serviset til Skistua måtte tegnes om. Den måtte være i 2 farger, ikke flere gråtoner som først tegnet.
Ny pris på kopp kr. 62,90 + moms (180 stk bestilt)
Nye middagstallerker, nye suppe/desserttallerker og frokosttallerker kommer. Skistuas venner betaler dette. Det
trengs også nytt bestikk.
Flatskjerm er montert. Minnepinne er til nå satt inn av Bjørn. Det bør inngå i rutinene for helger at den settes inn. Vi
må fortsatt ha bedre oppløsning på logoene for å få sponsorene på skjermen. Skistuas venner er innstilt på å få strøm
til gangen

Eirik/
sponsor‐
utv.

‐ Branntilsyn

Jan har ikke hatt tid til å prate med Klevenberg i Skistua’s venner ennå.

Jan

‐ Webside

Eirik er litt forsinka med sida på grunn av at opplinkinga ikke gikk bra. Men sida er ferdig, så det blir snart i orden.

‐ Utleieregler

Vi ble enige om at en over 23 år må stå som ansvarlig for leia.
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Skistua‐
kom.

snart

Eirik
Skistua‐
kom

Sportslig
‐ Status
‐ Planer

‐ Oppfølging

Innkjøp av 5 GPS

24/11

Økonomi
‐ Status økonomi og
regnskapsføring

Innetreningen for gruppe 3 er godt i gang. Ca 10 stk er med, men det er plass til flere. Fie har tilbud til de yngste,
men det er nesten bare hennes egen familie som er med. Det blir tilbud om innetrening for gruppe 3 til og med
onsdag 23. mars. Deretter dras sesongen i gang. Men vi har leid skolen ut skoleåret uansett.
Det er planer om ett herrelag og ett damelag til Jukola i år også. Dag Lofthus har lovet å ta en etappe på herrelaget, så
da har vi nok folk der. Tio‐mila dropper vi. Hvis noen vil være med der, må de reise for egen regning. Eskil vil dra i
gang felles treninger utover våren for de aktuelle løperne. Det blir dugnad i treningskomiteen for å planlegge
sesongen. Dette blir før sesongstartkvelden i mars. Vi opprettholder onsdag som treningsdag. De dagene det ikke er
mjøs‐o‐trening blir det lagt opp litt mer utfordrende treninger. Men det gjelder bare et par onsdager på våren. Det
må skaffes 4 personer som må ta i gang den yngste gruppa. De skal bare følge opp løperne og hjelpe dem.
Treningsløpsarrangørene skal sette ut løyper og ordne opplegget ellers.
Løperne i 12‐13 års‐alderen må følges opp enkelte søndager som det ikke er løp. Noen løp er også blinka ut som
spesiell satsing. Det er Våronnløpet på Toten og vårt eget KM i juni. Pinsen er også aktuell. Støtten til løp, reiser, osv
blir videreført som i fjor. Reglene finnes på web‐sida vår.
Det ble gitt klarsignal til å kjøpe inn noen GPS enheter. De koster ca 3000 pr stk, og vil være veldig inspirerende å
teste ut. Vi undersøker til neste styremøte. De bør være klare til sesongstart. Hvis et kart er geo‐referert kan disse
brukes til trening. Vi har flere slike kart. Det tas kontakt med Ola Græsli i Hamar, som er veldig flink med dette.
Erik Hasli har tatt på seg regnskapsføringa. Anne fungerer som kasserer sammen med Jan, siden han er mye borte.
Det mangler noen regninger her og der, og kommer av og til purringer. Men det kommer seg. Anne tar et møte med
Hasli når alt er i orden. Postboksene tømmes nå hver 14. dag

Sportslig
utvalg

Sportslig
utvalg

Hans J.

Jan

‐ Status sponsorgruppa

Toten sparebank: xxx kr. Gjø‐Vard har fått inn bilde i kalenderen for 2011.
Torkehagen sport: xxx kr kontant og xxx kr i premier, samt skilt xxx kr
Ring Alm Tre 2 års avtale med xxx hvert år.
Meca: xxx kr i 1 år til
Eidsiva, ikke ordnet, men har hatt xxx fra før.
GK Norge (Gunnar Karlsen) ny sponsor, xxx kr
Skattum: xxx kr .
I tillegg har utvalget hatt kontakt med et par andre, som AEB engineering og Syljuåsen,
så de regner med å komme opp på ca xxx kr (klubbmedlemmer som ønsker tallene kan ta kontakt med klubbleder)
Toten sparebank vil ha et medlemsregister, da de gjerne vil ha oss som kunder.
Alle sponsorene må også få tilbud om opplæring i kart og kompass

Sponsorut
valget

‐ Avklaring med Skistuas
venner i forhold til parker‐
ingsavt. på Skistua

Skistuas venner har inngått avtale med Øyhus motor om 10 plasser, der de som kjøper nye biler hos dem (f.eks
Subaru) får stå gratis. Dette må tas opp.
Vi vil snekre opp et skilt som det kan stå reklame på. Da kan vi selge plasser. En fordelingsnøkkel om hvordan
inntektene skal fordeles må avklares med Skistuas venner. Dette er på glid.
Vi har fått tilbud om å selge bonusguider også neste sesong. Nå fikk vi tilbud om 100 stk, mot 300 i fjor. Prisen har økt
til 250 kr. Vi ble enige om å prøve 1 år til. Men da skal bare de mest aktive gjøre en innsats, og alle må selges ut. Det
blir ingen returrett

Terje

‐ Bonusguider
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Styret

25/11

Dugnadsfest 26.mars
‐ Status

26/11

Fest‐
komiteen

Sportslige arrangement
‐ KM sprint og Km
Mellomdistanse
‐ Ariescup

Løypeleggere og løpsledere på plass
Ariescup tas opp igjen i marsmøtet. Samlingsplass helt sør på kartet kan være aktuelt. Terje forhører seg med Knut om
forslag.

‐ Mjøs‐O og planene om

Fristen ble utsatt ytterligere en gang fra 1. feb. til 15. feb for Mjøs‐O. Vi har uansett ikke lovd å gå tungt inn der.
Enkelte andre klubber er mer interesserte.

Hovedløp m.m.

27/11

Mange ble spurt om å være med i komiteen. Roald og Alice har sagt seg villige, samt
Tormod og Elin Dalen. De lager innbydelse, tar i mot påmelding og ordner en sang eller to. Kuvertprisen er anslått til
ca 350 kr. Det er plass til 90 stk. Vi tar 150 kr i egenandel. Det er ikke nødvendig med levende musikk, noen kan
eventuelt ta med seg en CD spiller. Innbydelsen sendes ut ca 3 uker før.
Ca 5.
mars

Sesongstartsamling 30.
mars

Eirik ordner denne
Skistua må bestilles til denne kvelden. Margrete har ringt Olaf, og det er ok
Bjørn lager brosjyre basert på fjorårets. Terje sørger for at den blir distribuert.
Kaker til kvelden ble ordnet på møtet. De ble som følger:
Hans Jørgen: Boller. Terje: kake. Anne: Sjokoladekake. Bjørn: Rundstykker. Margrete: Kake (Ikke sjokolade) Antar at
dette er nok. Forfall meldes Margrete
Medlemsregisteroppdatering Det er mye som ikke stemmer. Vi må ta tak i registeret for å få på plass alle fødselsdata, mailadresser, telefonnr og
adresser. Dette tar vi en dugnad på torsdag 3. mars kl. 19 hos Jan. Lister sendes ut til oss i styret. Så bruker vi den
kvelden til å ringe rundt.

Eirik

‐ Infobrosjyre
‐ Bestilling av Skistua
‐ Informasjon til sponsorer

28/11

29/11

Eventuelt
‐ Kulturmidler til Tur‐o

Vi kan få støtte til tur‐o‐kart med kobling til kulturminner, og Tur‐o‐komiteen har sendt søknad om støtte det er. Da
må vi ha kart med kulturminner på. Det planlegges et sykkel tur‐o‐kart. Rammen er 120 000 kr. Det er usikkert om vi
får det til i årets sesong.

‐ Gratis kart til skoler
Vi kan gå ut i media med at vi har gratis kart til skoler. Ved direkte henvendelse til skolene er det dessverre mange
som ikke svarer.

Ref. Margrete/ Bjørn
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Terje

Bjørn
Margr.
m/fl
3.
mars

Margrete
Stifinnerutv

I samarb m
kartutv/ Sty.
Styret i
samarb.
m/ artutv.

