MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 11.01.2010. kl. 19.00‐21.00
Sted: Hos Terje
Til stede:

Nr

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

Sak

Tiltak

Gjennomgang og godkj. av ref. fra 7.12.09
Sponsorene har mottatt julenummer av
Stikryss og Årsrapporten
Ikke mottatt endelig svar fra Lions
vedrørende mulighet for samarbeid.
Referatsaker
a) Samling Skistua 13. Desember
b) Møte i Sportslig utvalg 4. januar
c) Rekruttseminar i Brumunddal 6.
Januar. Foredrag ved Hans J.
d) Møte m/ Skistua’s venner (Terje)
7. Januar
e) Møte i data‐ og Infoutvalget 7.
Januar
10/10

Frist

Ansvar

Vellykket samling 13. desember.
Hans Jørgen holdt, på oppfordring, et foredrag
om Gjø‐Vard's rekrutt‐opplegg på
rekruttseminaret. Dette ble godt mottatt.
Andre klubber sliter med rekrutteringen.

Gjø‐Vard’s arrangement i 2010
‐
•
•

12/10

13/10

Restsak fra 7.12.
O‐festivalen 26., 27. og 28. juni
Mjøs‐o‐treninger med Gjø‐Vard
som arrangør
•
Hyggekveld?/ klubbkvelder
•
Trening, svømming, treningsløp,
klubbmesterskap – når/
hvordan?
•
Stifinner
Dugnadsplanlegging
‐ Restsak fra 7.12.

Skistua
a) Planlegging av Skistuajubileums‐

markering søndag 7. februar
‐ Innhold, organisering og
dugnadshjelp. Se referat også ref
fra 09/10 for mer detaljer
b) Markedsføring, krus

Behovet for oversikt over dugnads‐
belastningen på medlemmene i forbindelse
med O‐festivalen og andre aktiviteter i
klubben ansees som unødvendig. Belast‐
ningen fordeles blant annet ved å involvere
nye medlemmer på vakter på Skistua.
Det vil bli en annonse i både OA og Gjøvik
Blad om jubileumsaktivitetene. Det vil også
bli gjort et forsøk på å få redaksjonell omtale
litt i forkan av arrangementet. Det vil bli
servert gratis pølser med lompe sponset av
hhv. Kristiansen Kjøtt og Engers. Aktivitetene
vil forgå mellom Kl.12:00 og avsluttes mellom
kl. 14:00 og 15:00. Ungdommene i Gjø‐Vard
vil hjelpe til med aktivitetene (skilek o.a.).
Det vil bli endt en innbydelse til sponsorene.
Se forøvrig møteref. Fra møtet om Skistuas
75 års jubileum.
Det er innhentet tilbud på krus. Skistua’s
Venner vil stå for anskaffelsen.
Skistua skal markedføres for trenings‐
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Terje

14/10

Idrettsregistreringen 2010

15/10

Etablering av sekretær for registrering av
dugnadstimer for O‐Festivalen
‐
Kun Gjø‐Vard’s del

16/10

Sportslig

17/10

Økonomi og sponsorarbeid
‐ Status
‐ Planer

18/10

Data og Informasjonsutvalget
‐ Koordinering mot styret mht.
planlagte aktiviteter

19/10

Revisjon av Handlingsplan
‐ Hjemmelekse for alle til møtet

20/10

Gensere

21/10

Eventuelt
Innkjøp av Gjø‐Vard klubb‐banner

samlinger både sommer og vinter ved å ta
bilder og samle info om fasilitetene og sette
dette sammen til et informasjonsskriv.
Markedsføringen som festlokale må også
gjøres. Hjemmesiden til Skistua må også
oppdateres med relevant informasjon lett
tilgjengelig.
Alle som er medlem i G‐V registres i
Idrettsregistreringen. Randi forbereder
informasjonen og sender til dette til Bjørn.
Skjema for registrering av dugnadstimer skal
opprettes. Bjørn sender oversikt over
medlemmer som har verv pr. dd.
Timeregistrering skal være gjort i løpet av
måneden.
Mangler ansvarlig for rekrutter opplegget i
sommer. Arbeider med å få det på plass.
Det vil bli langtur lørdager kl. 12 fra
Tranberghallen.
Det er påmeldt lag til Jukola.
Det blir arrangert samling Skistua 5‐7/2.
Sommertreningen blir på tirsdager.
Treningene vil fokusere på o‐teknikk men det
vil være mulighet for å løpe et vanlig
treningsløp basert på de utlagte postene, hvis
ønskelig. Løperne skal tegne løypene selv.
Forventninger og forpliktelser overfor
juniorene vil bli kommunisert mht å få delta
på reiser og arrangementer.
Nytt møte i sportslig utvalg 22/2‐2010.
2010: Avtalen med Eidsiva klar. Arnfinn
jobber med å fornye avtalene fra 2009.
Annonsører på hjemmesiden er teknisk mulig
men litt kronglete å få til. Muligheten til å få
solgt reklameplass bør utnyttes.
Det er mulig å søke midler fra Telenor til
konkrete aktiviteter.
Økonomien er god. Det har kommet inn
penger på kontoen og man er nesten ajour.
Det er mulig å få ekstra midler fra Toten
sparebank ved å profilere dem litt ekstra.
Infobrosjyren for 2010 blir basert på
fjorårets, men layouten vil bli gjort bedre.
D&I utvalget ønsker en Notepad pc med
mobilt bredbånd for å kunne legge ut info på
hjemmesiden under løp og samlinger.
Styret er positive. Tas opp igjen på neste
møte for endelig avklaring.
Utsettes
Forskjellige gensertyper tilgjengelige fra
Profilhuset. Mest aktuelt dersom det finnes
små størrelser til rekruttene. Terje
undersøker. Det jobbes videre med sponsing.
Stemning for dette. Tilbud er mottatt.
Avklaring på neste møte.
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Bjørn/
Terje i
samarb
eid m/
Skistua‐
kom.
Randi

18/1

Bjørn
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Bjørn

