REFERAT
Utvidet styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 21.09.2009. kl. 18.30‐20.45
Sted: På HiG
Til stede:

Terje Gullord, Randi Skaaraaen, Bjørn Godager, Michael Sætvedt, Hans Jørgen Bergum, Audun Strandlie,
Åshild Stuve Strandlie, Torbjørn Kravdal (delvis), Tommy Gullord (delvis), Svein Skoglund (delvis), Eirik
Gullord
Fraværende: Kjersti Gullord

Nr

Sak

Tiltak

Gjennomgang og godkjenning av referat 30.
03. 2009

Gjø‐Vard's lover er nå forsøkt
tilpasset NIF’s basis‐lovnorm og
sendt inn til Oppland idrettskrets

Frist

Bjørn/
Terje

Budsjettkonferansen må flyttes,
26 /10 eller 2/11 er aktuelle
datoer. Randi kaller inn.
Det er ønske om at en oppdatert
medlemsliste er tilgjengelig på
nett.
Referatsaker
a. NM Brevik/ Porsgrunn. Ikke helt klaff.
b. NM Holtålen. God innsats og mange fine
plasseringer.
c. Rekrutteringsprosjekt Innlands-O

Ansvar

Randi

Snarlig

Randi/
Eirik

Frist

Ansvar

Innlands‐O vil yte bistand til
klubber i Vest‐Oppland mht
rekruttering. Klubbene selv må
gjøre arbeidet.

d. Barnearrangement (Festival) på Gjøvik
gård utgår i år.
e. Vellykket O‐troll leir 22.‐23.08. 13
deltagere.
Faktura er sendt av Rekruttkomiteen.
f. Øverbydagen er arrangert 14.09. med
Stifinnerkomiteen involvert

43/ 09 Status fra komiteene inklusive evaluering av klubbens aktiviteter,
organisering og hvor vi står med tanke på mulig forbedringer for
neste sesong. Noen mulige vinklinger:
‐ Komitestatus
‐ Eventuelle innspill til Valgkomiteen
‐ Kobling til Handlingsplan og eventuell justering av denne
‐ Arbeidsdeling klubb, naboklubber, Mjøs‐O, Innlands‐O
‐ Dugnadsorganisering?
‐ Lage samlematrise for oversikt over medlemmer oppgaver, dugnader etc.?
‐ Utstyrsorganisering, ansvar
‐ Eventuelle innspill til Valgkomiteen

Sak
Dugnadsorganisering i matrise
‐ Må ta høyde for arbeidet med OF2010

Tiltak
o Arbeidsmøte med en del
sentrale komiteer for å
passe inn i matrisa. Møte på
Skistua 13. okt. kl 18.30
o Samordning fra nyttår for
vinter/ vår på første møte.
o Høstsesongen 2010
planlegges senere

Terje

Trening/ rekrutt

Trening/ rekrutt

Rekrutt

OF2010

Skistua

Økonomi/ fakturaer

Skistua – TV/ Dekoder
Skistua – møte med Skistuas venner

Skistua – bedre markedsføring

Skistua ‐ utleieavtaler
Stikrysset med julenummer

Kartplan
‐ Kartplanen revidert og levert Gjøvik
kommune innen fristen 15. september til
"Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet"
Kart ‐ Synfaring
‐ Synfaring/digitalisering av Skistua har pågått

Det er ønskelig med en navneliste
over medhjelpere som kan
assistere trening/rekrutt
komiteen i tillegg til
komitemedlemmene. Denne bør
være klar før sesongen starter.
o Det vurderes å ha en dedi‐
kert trener for juniorer med
bare ansvar for trenings‐
opplegget.
o Koordinering mot Mjøs‐
O/Innl.‐O.
o Klarere arbeidsdeling
o Tas opp i eget møte 7. 10.
Nye rekruttforeldre forsøkes
registrert og spilt inn til mulig
arbeidsoppgaver i samarbeid
med Styret/ Valgkomite
O‐Festivalen neste år gjør at det
er større behov for kapasitet i
2010. Det er derfor ønske om å
lage en oversikt over medlemmer
og hvilke oppgaver de har for å
kunne disponere ressursene
optimalt.
Foreldrene til nye rekrutter må
også kunne brukes. Det er et
forslag om å sette opp nye
medlemmer sammen med gamle
medlemmer på Skistua vaktene.
Alle som sender fakturaer på
vegne av G‐V skal sende en kopi
til Randi. Dette og andre rutiner
bør synliggjøres bedre for
medlemmene.
Kjøp av TV/ dekoder på Skistua
Det arrangeres et møte mellom
Skistuas venner og Gjø‐Vard der
Skistua komiteen, kasserer og
leder (delegert til nestleder)
møter fra G‐V.
Ettersom det nå er mulig å
overnatte på Skistua finnes det et
potensiale i å markedsføre den
som samlingssted mot Skiklub‐
ber/O‐klubber, også med tanke
på den gode beliggenheten for
trening både vinter og sommer.
Sendes kasserer etter hvert.

Styret
Trenings
komiteen
/ Hans J.

Hans J./
Audun
Rekrutt‐
komiteen

Styret

Skistua‐
komiteen

Snarest

Snart

Terje

Skistua‐
komiteen
/ Styret
Skistua‐
komiteen
Data‐ og
info +
Styret

Data og info. utvalget ønsker å
lage et julenummer av Stikrysset

o Sondre gjør ferdig
Skistuakartet

Styret i
samar‐
beid m/
info
Skistua‐
komiteen

Høst 09

Sondre

siden i fjor (Sondre). Delvis brukt på o‐
trollsamling i august.
‐ Hovdetoppen er synfart/ digitalisert ferdig i
sommer (Sindre)

Tilbud om kart til skolene

Revidert kartplan
Materialforvaltning

44/ 09 Organisering og oppfølging av
fjorårets ide om å selge Tur‐O‐poser
før jul.
‐ Postene må derfor planlegges flere
måneder tidligere enn før.

45/ 09

o Sindre synfarer litt i
Bassengparken i høst
o Anders trenger litt mer
oppfølging fra Kartutvalget
Brev skal lages til alle skoler i
Gjøvik med tilbud om "gratis
kart" (jfr vedlegg som ble delt ut
på styremøtet). (Bjørnsveen,
Fredheim og Gjøvik VGS har
allerede fått PDF‐filer)
Legges ut tilgjengelig på websida.
I fbm. valgkomiteens arbeid skal
det finnes en ansvarlig for
materiell og utstyr.
Stifinner’n for 2010 skal være
ferdig på utsalgsstedene 15. nov.

Stifinner’n kan annonseres i
Skiforeningen/Turistforeningen
publikasjoner. Frister og
muligheter undersøkes snarlig og
følges opp.
Juniorer kalles inn til dugnad ved
behov.
Salgsmateriell til Stifinnerposen
utarbeides
Egen kontaktperson i Styret.
Koordineringsansvar.

Høst 09
oktober

15.11.2009

Beg. av nov.
Beg. av nov.

Kart‐
utvalget
Torbjørn

Valgko‐
mite/
Tommy
Stifinner
komiteen
med
støtte av
Kart+STY
Terje i
samarb.
med
Einar
Terje/
Einar
Eirik
Terje

Eventuelt
Lagring av sentrale G.V.‐doku‐menter

Fortrening World Cup OF2010

Sesongavslutning
• Er planlagt til lørdag 7. nov
• Arbeidsdeling

Årsmøtereservasjon Skistua

Bør gjøres på nettet, vha. G‐V 's
hjemmeside, Google documents
e.l.
Ifm Model Event fortreningen på
fredag er det krav om at det skal
benyttes kart fra samme terreng/
synfarer. Det er ikke krav om at
kartet skal være trykt til øvrige
aktiviteter/tilbud i forkant av
løpene.

15.10.2009

Skistua er reservert
Følges opp i etterkant av styre‐
møtet og komitemøte for Trening
den 7. Okt. mht program og
arbeidsdeling. Bjørn snakker med
Hans J (besluttet etter møtet)
OK

Ekstra etter møtet: Bjørn har meldt fra til Valgkomiteen ved Tommy behov om at klubben får en slags
arrangementskomite som kan støtte styret i forbindelse med klubbkvelder etc. (uteglemt i møtet).
Neste møte: Mandag 9. Nov.
Budsjettkonferanse: 2. Nov.
Ref. Michael/ Bjørn

Bjørn/
Eirik G

Tommy
Bjørn

Bjørn

Bjørn

