MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 07.12.2009. kl. 19.00‐21.00
Sted: Hos Hans Jørgen, Rugsvea 19.
Tilstede:

Nr
01/10

Terje Gullord, Bjørn Godager, Michael Sætvedt, Hans Jørgen Bergum, Randi Skaaraaen, Kristin Waage

Sak

Tiltak

a. Hvordan ønsker medlemmene i styret
at det jobbes?

a. Ønskelig med kobling av ungdomsrepr.
mot brobygging mellom treningsgruppe 2
og 3, samlinger og Aries‐cup
b. Bruke tillittsmannsboka aktivt, ajourføre
denne. Hjemmelekse – se gjennom

b. Spesielle ønsker?

c. Møteplan fram til sommerferien
d. Hvordan skal vi involvere komiteer og
øvrige klubbens medlemmer?
e. Forslag til hvilke komiteer som
planlegges invitert til styremøter og
når
f. Årshjul
02/10

Evaluering av sesongavslutning
Styret var lite representert på
avslutningen pga sykdom med mer, 30 stk
deltok på Badeland, få Stinnere på
Skistua, men det var registrert veldig få
adresser på utsalgsstedene.

03/10

04/10

Status Tur‐O

Ansvar
HJ/
(BG/TG)

11.01

Alle

c. Styremøter: 11/1, 8/2, 22/3: 19‐21.00
d. Etter behov
e. Etter behov

Styret

f. Sesongstart møte 7/4
Sesongsavslutningen må samordnes bedre
med Stifinner’n. Det var få deltagere på
Stifinner avslutningen.
Søndag foreslås som foretrukket dag for
avslutningen neste gang siden mange
prioriteringer andre gjøremål på lørdager..
Stifinner’n er ute for salg i
sportsforretningene.
‐Forsøke å gjøre bedriftsavtale med
Bedriftsidrettskretsen
Omtale i Gjøvik blad forsøkes. Bjørn
kontakter Einar.

Terje
Bjørn

Statutter
a. Æresmedlemskap. Oppfølging fra forrige
møte. Lage arbeidsgruppe. Frist forslag?
b. Bestemannspremier. Styret prøvde å få
Treningsutvalget til å kjøre en
gjennomgang av dette og fremme et
forslag til sesongstart forrige sesong,
men dette ble ikke ferdig. Skal vi prøve
på ny?

05/10

Frist

a. Forslag til statutter for utnevnelse av
æresmedlemmer skal være ferdig til
styremøte 22/3.
b. Audun S. koordinerer arbeidet med
statutter for bestemannspremier.
Kristin, Gunnar er med i komiteen.

Terje/
Bjørn

8/2
Audun

Oppfølging av Årsmøter
a) Gjø‐Vard 22. Nov.
 Nye medlemssatser vedtatt på
årsmøtet
 Innsending av Gjø‐Vard’s nye lover
med underskrift
b) Mjøs‐O den 23. Nov.
c) Oppland o‐krets 6. Des.
Bjørn, Terje og Åshild deltok på årsmøtet i
Oppland O‐krets.

Beskrivelse av hvordan årsmøteproto‐
kollen skal være må med i håndboken.
snart

BG/TG

Bjørn+Tommy deltok på Mjøso‐årsmøte
Gjø‐Vards forslag til inndeling av jr‐klasser
17‐18 og 19‐20, ble vedtatt.
O‐kretsen skal utarbeide retningslinjer for
uttak av deltagere til kretsstafetten i
Hovedløpet.
Gjø‐vard som største klubb i Oppland fikk
tildelt 3. plassen til O‐Tinget, må være en
kvinne. Aktuelle kandidater spørres.
1

06/10

Informasjon
a) Før jul
 Julehilsen sponsorer med bilde?
 Oversendelse av Årsmeldinger og
Stikrysset klubbavis til Sponsorer
b) Vinter
 Informasjonsbrosjyre?

07/10

Økonomi





Status ved kasserer
Planer
Rutiner
Budsjett, jfr framlegg på
årsmøtet
Satser/ hva dekkes? Plan for
ytterligere bekjentgjøring av
satser.

08/10

Sportslig




Status
Planer
Kobling til arbeidsoppgaver for
ungdomsrepresentant

a)

Det vil bli laget et Julenummer av
Stikrysset.
Årsmeldingen og Stikryss sendes til
sponsorene.

Det vil bli laget en infobrosjyre om Gjø‐
Vard i år også. Hvordan denne skal
utformes er gjenstand for diskusjon.
Forslag om 2 utgaver, en med mer detaljer
for aktive.
Fått inn sponsormidler fra Torkehagen og
Eidsiva. Innbetaling fra NOF, utsikkert for
hva.
Innbetalinger av egenandeler og tilskudd
fra Skistuas Venner.
Saldo er ca. den samme som ved
årsavslutning, ca. 60.000,‐.

Før jul

Michael
/(Bjørn)

Før
påske

Terje

23/12

Randi

8/2

Bjørn

8/2

Terje

Støttesøknader: Lions har midler til gode
formål, og vi har blitt oppfordret til å søke.
Det har så langt ikke lykkes å finne noen
retningslinjer for søknad om midler. Må ta
kontakt med Lions for å få tak i dette.
Ønske om egne Gjø‐Vard gensere. Arnfinn
kontaktes. Terje ansvarlig.
Godt frammøte på treningene! Sportslig
utvalg omfatter nå også rekrutt.
Svømmetilbud på lørdager
Treningskomiteen arrangerer samling på
Skistua med langtur og info om kommende
sesong.
Mangler forelig noen trenere. Viktig med
tilpasset opplegg for treningsgruppe 2.
Finne flere ”ledere” etter jul.

HJ

HJ

Mjøs‐O arrangerer samling 15‐17 januar.
G‐V vil ha en samling i februar. Ser på
muligheten for lag i Jukola (helgen før O‐
fest.) og Tiomila. Evt. Sammen med Mjøs‐O.
09/10

Skistua




Status
Planer
Oppfølging

HJ

Samordningsmøte mellom Gjø‐Vard og
Skistuas venner gjennomført. Plan om
Skistua‐krus. Disse vil ha påtrykt Skistua‐
logo.
Aktiviteter på Skistua. Fått ja fra grunneier
til å lage akebakke/kuleløype på jordet.
Kommunen tar ca. 1300,‐ for tilrettelegging
av dette. Utgifter deles med Skistuas
venner. Grunneieren er positiv men vil at vi
rydder opp på jordet etter sesongen.
Skistuas venner er 75 år i desember. Det vil
bli en markering av dette i februar. Det er
aktuelt å samkjøre det med aktivitetsdagen
til Skiforeningen. Kristiansen Kjøtt har selv
tatt initiativ til å spandere pølser denne
dagen. Det er behov for medhjelpere.
Kristin hjelper Terje.
Tidspunkt: 1. el. 2. helga i feb.
Markedsføre i avisene.
Markedsføre Skistua bedre ved styrking av
Webside og annen info, samt annonser og

TG

Tidlig
jan.

TG

2

email. Ta mer bilder og legge ut mer
informasjon i samarbeid m/ Skistua‐
komiteen.

10/10

Gjø‐Vard’s arrangement i 2010

O‐festivalen



12/10

13/10

Status
Timeregistrering, ansvar

Dugnadsfordeling

januar

Behandles på neste møte pga tidsnød.

 O‐festivalen 26., 27. og 28. juni
 Mjøs‐o‐treninger med Gjø‐vard som
arrangør
 Hyggekveld?/ klubbkvelder
 Trening, svømming, treningsløp,
klubbmesterskap – når og hvordan?
 Stifinner
11/10

BG/
TG
m/

BG
Det har vært arrangert et møte med Harald
Bakke og Sjur Gjestvang med fokus på
arbeidsfordeling på O‐festivalen. Juniorene
skal få delta på O‐festivalen. Disse er ikke
oppført på dugnadslisten på arrangements‐
dagene, med de må gjøre en innsats før og
etter arrangmentet.
O‐Festivalen mangler foreløpig et budsjett.
Noen ting går litt sakte. Ansvarlige personer
er for opptatte i hverdagen til å få den
ønskede fremdriften.
Behandles på neste møte. Avvente
fordelingen av oppgaver på O‐festivalen før
vi kan sette opp fordeling.

BG

Neste
møte

Neste
møte

Eventuelt

Michael/ Bjørn, ref.,

3

