Møtereferat
Utvidet styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 20.08.2009. kl. 19.00‐21.00
Sted: HiG
Tilstede:

Terje Gullord, Hans Jørgen Bergum, Bjørn Godager, Randi Skaaraaen, Sofie Skre Moen (rekrutt),
Eirik Gullord (Data og informasjonsutvalget), Torbjørn Kravdal (Kartutvalget)
Fraværende: Michael Sætvedt, Kjersti Gullord, Audun Strandlie (treningskomitéen),
Referent:
Bjørn Godager
Gjennomgang og
godkjenning av referat fra 9.
juni
Referatsaker
a. O-Festival-møter 24. juni
og 17. August

Godkjent.

Møte 24. juni: Tommy, Terje, Audun, Knut, Gunnar, Erik og Eirik deltok fra GjøVard.Kort resyme av Terje’s notater (foreligger ikke referat): Det har ikke lykkes Onno
eller andre som har forsøkt å få O-festivalalliansen i særlig dialog og langt mindre å få
til skriftlige avtaler. Forklaring: De prioriterte OF-2009, OF-2010 starter for dem etter at
årets arrangement er avsluttet. Det var enstemmighet fra de frammøtte at vi må fra og
med i dag forlange umiddelbar prioritet inkludert å få på plass avtaler. For oss er OF2009 nå avsluttet og O-festalliansen må fra og med i dag ha fokus mot Gjøvik/Toten.
Budsjett er avhengig av formelle avtaler mellom oss som arrangør/O-festivalalliansen/
NOF. Så lenge avtaler ikke er på plass er ikke budsjetter klare enda. Avtaler og
budsjett er prioritert arbeid i startfasen. Likeledes vil handlingsplan ferdigstilles medio
juli. Onno starter ferie nå og skal bruke ferien til å jobbe med OF-2010.
Hovedkomiteen samles for intensivering av arbeidet umiddelbart etter ferien, mandag
17. august. Framover da vil det være møte i hovedkomiteen hver 6. uke. Felles
informasjon vil være høyst nødvendig og felles lagringsplass for info vil bli utarbeidet.
Møtekalender blir utarbeidet.
På spørsmål om det har vært noe erfaringsutveksling med Vind IL etter vinterens NM
var svaret: litt - mulig det blir mer.
På spørsmål om høgskolemiljøet er kontaktet ifht om de kan være en samarbeidspartner var svaret: tjaaa…???
Møte 17. August: Tilstede fra GV: Tommy, Harald, Bjørn, Åshild, Bård og Eirik. Referat
ikke klart enda, men det har skjedd mye på mange områder nå, og responstiden i NOF
er nå mye bedre. Møteplan for møter hver 6. Uke ble spikret.

b. Mjøs-O

c. Hovedløpet

Nr
1

2

Sondre Gullord ny leder fra 1. Aug 2009 og i et år.
Møte i rekrutteringsprosjekt for Vest Oppland i regi av Innlands-o. 27.08. GV er invitert.
Uklart hvem som drar.
Mange flotte resultater for Gjø-Vard, Mjøs-O. Flott 3. Plass til Anders Bergum og flott 5.
plass til Oppland i kretsstafetten med Hans Herberg og Anders Bergum på laget!
Gratulerer fra styret! Hans Jørgen var en av lederne for Oppland.

Sak
Møteplan/ arrangementsplan for
høsten

Plan (handlingsplan) for resten
av styreperioden

Status/Tiltak
-

-

Frist

Ansvar

Uke 39: mandag 21.09.: Styremøte
Uke 44: Torsdag 29.10.: budsjettkonferanse
Uke 45: lørdag 7. Nov.: Sesongavslutning+
Stifinner
Uke 47: Årsmøte 22. Nov.
Uke 46: mandag 9.11.: Styremøte
Fokus på tydelig mål og ambisjoner –
diskusjon/oppfølging/ gjennomgang/
revidering av Handlingsplanen
Stifinner-utvalget kalles inn neste møte pga
planlegging av sesongavslutning, samt
oppfølging av forslaget fra siste årsmøte om
salg av stifinnerposer som julegave/
firmagaver..

1

-

3

Flytting/ utleie av Gjø-Vards
gamle laserprinter

4

Igangsetting og plan for arbeid
med å få godkjent Gjø-Vards
lover
Økonomi

5

6

O-troll-leir 22.-23. august

7

Sportslig (Hans
Jørgen/ komiteene)
- NM, trening (inkl vinter),
stafetter,

Vurder å samle komiteledere for felles
dugnadsplanlegging
- Årsrapporten skal bl.a. evaluere
gjennomføringen av Handlingsplanen.
Mjøs-O leier den gamle GV-printeren i denne
perioden, men skal brukes både til GV-arbeid og
i Mjøs-O. Leiavtale lages
Framlegg på neste styremøte

Randi la fram gode tall for regnskap.
- 5 sponsoravtaler/ samarbeidsavtaler: Toten
sp.b., Torkehagen, Sagstuen, EAB Engineering,
O-forbundet.
- Bingo ligger 32000 over budsjett!
- Kommunale og Fylkeskommunale tilskudd er
31000 over budsjett.
- Pga økt rekruttering er det kjøpt inn ekstra tøy,
- Skistua har avvik på 17000 i utleie.
- Parkeringspenger for Skistua ikke fordelt enda.
Bjørn får tak i avtalen og sender til Randi.
Randi følger opp.
- Printer til 37000 er anskaffet.
- Ingen annonseinntekter er ført enda.
- Egenandeler ikke innkrevd enda.
- Inntekter fra Stifinner ikke mottatt enda.
- Mangler også tilskudd fra Skistuas venner.
- Faktura til Gjøvik vid.g. må sendes snarest
(10 000). Bjørn sender faktura-tekst til Randi.
- Hans J. ønsker spesifisert (avdelingsregnskap)
for det som går på det sportslige. I tillegg ønsker
styret det samme for Skistua.
- Budsjettkonferansen planlegges til tors. 29.10.
Kasserer organiserer.
13 påmeldte, 10 fra Gjø-Vard, 3 fra Hadeland.
Flott opplegg er laget av Rekruttutvalget +
Torbjørn i Kartutvalget.
Klubben får 5000 i støtte fra kretsen
Kjersti deltar fra Styret.
Rekrutt er sterkt presset på oppgaver. Er kreative
og flinke til å få til opplegg. To grupper: 11 år og
yngre (ofte delt i 2 igjen pga opptil 40 stk).
Trenger flere personer for oppfølging. Trenger en
dugnadsliste med 2 ekstra medhj. Hver onsdag.
Over 11 år: Mange å følge opp. Tiltak fra
treningsutv. å sette opp 2 ekstra medhjelpere på
treningsløpene i tillegg til Torunn Ølstad + Lars
G. Kletthagen
Hans J: Angående Rekrutt. neste år: Styret
involveres i bemanning/ oppfølging av
Rekrutteringsopplegg. Planer om kartlegging av
ambisjoner videre/ forventninger om tilbud.
Bemanne ut fra dette.
Utarbeide en plan for sportlig ”organisering”.
Lage dugnadsmøte?

Bjørn
Bjørn og
Terje

Randi
Bjørn
Randi

Snarest
Snarlig

Einar
Bjørn

Snarlig
Utg. av
oktober

Randi

Randi
Rekruttutvalget

Hans J.

Hans J.
Bjørn

NM-samling til helga. 2 deltagere.
NM- Sprint og jr-NM. Margrete J. sjåfør/ leder. 2
stafettlag.
Mangler en sjåfør. Ev 2 som reiser med bil.
KM 5. Og 6. Sept.: Påmeldinger koordineres.
NM Ålen: 6 påmeldte. Bjørn er leder, mangler en
bil.
Ungdommene må bli flinkere med
tilbakemeldinger.
Arbeid med vurdering av bedre skille mellom
ansvar for organisering og trening tas opp i neste
møte.

Aktive

Hans J.

2

8

Kart
-

9

Status
Planer, prosjekter
Henv. Fra Snertingdal

Eventuelt
- Løpsrapport NOF

-

Bruk av aktivitetsmidler
(rapport til komm.)
O-Galla 6.-8. Nov. i WMbyen Trondheim,
deltagelse

Printer kjøpt i våres. Flott kvalitet. Planer om å få
printing godkjent av NOF.
Kartprod: Sprintkart Aries-cup Tranberg vid.g.
Skal sende Faktura.
Sindre synfart Hovdetoppen i tillegg til Gjøvik
videregående som han har både synfart og
rentegnet.
6000 tilsagn Skoleprosjekt NOF.
Bjørn har revidert Vesteråskartet til KM-løpet.
Sondre synfart/rev. Skistuakart. Brukes på Otroll-leir.
Spillemiddelsøknad bør lages for Biri/ Øverby?
Knut spørres.
Kartplan skal revideres i høst.
Ønsker innspill på løpsplaner fra Styret.
Plan for hvordan skolene skal kunne tilby
orientering/ printe kart.
Gjø-Vard har fått en henvendelse far Snertingdal
Vedrørende hjelp til synfaring og rentegning

Rapporten forsvunnet i postgang/ Ikke sendt inn.
Harald Rognlien kontaktes for forespørsel om ny
rapport. Sendes deretter NOF
Purring mottatt fra kommunen, men
Stifinnerutvalget har lagd rapport for lenge siden.
Innbydelse delt ut. Håper på god deltagelse fra
OF2010-komite, samt interesserte for øvrig i
klubben. Hvem som får klubbstøtte behandles i
styret

Snarlig

Bjørn/
Randi

Høst 2009

Torbjørn
Torbjørn
Styret
Kartutv.

Neste møte

Snarlig

Kartutv.

Snarest

Bjørn
Einar/
Bjørn

Materialforvaltning:
Uhensiktmessig at alt materiale er på Skistua. I tillegg mangler vi oversikt. I mange år på rad har vi hatt problemer
med å ha oversikte over bl.a. postutstyr og plastikkposer. Det nevnes i tillegg at det er tatt opp med Tommy som
leder av valgkomiteen ønske om å finne en materialansvarlig som kan følge opp sentrale deler av post- og
løpsutstyret. Tommy følger opp dette i høst, slik at dette kan være på plass fra Årsmøtet.
Bjørn Godager
24.08.09.
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