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STYRETS BERETNING
Styret i Gjø-Vard har holdt 7 styremøter siden forrige årsmøte. Utenom disse har
styret også hatt uformelle møter og saksbehandling via epost. Styremøtereferater
er lagt ut på hjemmesidene etter styremøtene slik at alle skal kunne følge styrets
arbeid og holde seg informert. Hjemmesidene er klubbens viktigste
informasjonskilde. I tillegg benyttes WhatsApp og Facebook i økende grad.
Medlemslista i KlubbAdmin viser at vi per 25/1-17 har 183 medlemmer fordelt
slik:

Kvinner
Menn

0-5
3
2

6-12
25
24

Alder
13-19
18
12

20-25
2
2

26+
44
51

Totalt
92
91

Dette er en økning fra i fjor på 62 medlemmer. Medlemsregisteret er nå helt flyttet
over til Klubbadmin, for å møte NIFs krav om et godkjent elektronisk
medlemsregister. Dette har forenklet mange rutiner, men også skapt noen
utfordringer. Spesielt i forbindelse med fakturering av medlemskontingenter og
treningsavgifter.
Sportslig har vi hatt flere gode resultater i år. Totalt har det vært over 1100
individuelle starter bare i norske løp i år. Vi deltok på 10-mila og Nigth Hawk med
egne ungdomslag i år og ønsker å stille med egne lag neste år. Klubben stilte også
på O-festivalen i Oslo og O-ringen i Sälen. På hovedløpet hadde vi 5 ungdommer
med. Styret viser til Sportslig komités rapport for ytterligere detaljer.
Nammo-cup hadde også i år god oppslutning fra klubbens yngre medlemmer. Vi
har også hatt flere starter i nasjonale løp. Vi har nå flere i klubben som har fullført
Trener 1 og snart 3 med Trener 2. Dette gjør at vi er godt rustet fremover med
tanke på trenerkapasitet. I GTR-samarbeidet har det fra 13 og oppover hatt
mulighet til å delta på treninger med Erlend Slokvik.
I 2016 arrangerte Gjø-Vard 4 løp:
• Vestmjøsa-cup 1 20/4-16
• Vestmjøsa-cup 4 8/6-16
• Nammo-cup 5 17/9-16
• Gjø-Vard-løpet 18/9-16.

Gjennomføringen av løpene har gått veldig bra. Det samme har samarbeidet med
Toten-troll, Raufoss og Mjøs-O.
Sprek i Gjøvik ved Stolpejakten har enda et år klart å øke både deltakelse i og
spredning av konseptet. Styret viser til Stolpejaktas årsrapport for detaljene.
Stifinner'n har i år også hatt en app tilsvarende den for Stolpejakten og muligheten
for å kjøpe kartene på nett i stedet for bare i butikk. Dette har ikke dette medført
en markert økning i deltagelsen, men er et godt tilbud for stolpejegere som ønsker
å ta et skritt videre.
Kartutvalget fortsetter å produsere og revidere kart både til klubben selv og Sprek i
Gjøvik. Dette sikrer oss et godt utvalg av kart å trene på og til å arrangere løp på.
Økonomien til klubben er god med en egenkapital på over 1,2 millioner og et
resultat for 2016 på 3.633,- for klubben.
Sponsorarbeidet har vært mer utfordrende i år. I hovedsak på grunn av forhold
helt utenfor vår kontroll. Dette har uansett medført at sponsorinntektene har gått
noe ned. Her har sponsorgruppa gjort en kjempejobb for å få på plass nye
sponsoravtaler. Ikke bare til Gjø-Vard selv, men også til Mjøs-O når de mistet
hovedsponsoren sin til barne- og ungdomscupen.
Styret vil vi rette en stor takk til sponsorene og samarbeidspartnerne våre. Styret
vil også takke alle komiteer og utvalg som er selve kjernen i klubbarbeidet. Uten
disse ville ikke Gjø-Vard ha oppnådd resultatene vi gjør. Styret ønsker å gi god
støtte til komiteer og utvalg og vil rette en stor takk fra klubbens medlemmer til
alle dem som legger ned stor arbeidsinnsats i komiteer og utvalg.
Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for god innsats i 2016 – både
i form av frivillig arbeid og sportslig innsats.
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