MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard O‐Lag
Tid: Mandag 22.03.2010. kl. 19.00‐21.00
Sted: HiG‐B‐bygget, 3. etasje
Tilstede:
Terje Gullord, Bjørn Godager, Michael Sætvedt, Randi Skaaraaen, Kristin Waage, Arnfinn Pedersen
Fraværende: Hans Jørgen Bergum

Nr

33/10

Sak

Tiltak

Gjennomgang, godkjenning av referat
fra 08.02.10
Referatsaker
Sponsorarbeid
Status, planer

34/10

Æresmedlemskap

35/10

Skistua – markedsføringsplan
Status og framdriftsplan

36/10

Sportslig
Status, planer..

1

Frist

Ansvar
Bjørn

Ny sponsoravtale er inngått med MECA fra og
Skattum. MECA skal ha logo på løpstrøye og
overtrekkstrøye og 5 stifinnerposer.
Skattum skal ha logo på overtrekksjakker,
annonse på hjemmesiden og 2 stifinnerposer.
I tillegg får Gjø‐Vard 5% av medlemmenes
kjøp på kundekonto.
Trykk av Torkehagenreklame på
overtrekksjakke må gjøres hos Torkehagen.
Info legges ut på hjemmesiden
Gi beskjed til Torunn
En del detaljer er fjernet fra originalref.
Forslag ble fremlagt. De 2 kriteriene
reformuleres og tilleggskommentaren fjernes
ved at den innarbeides i kriteriet om stor
innsats over lang tid.
Einar spørres om å lage diplom for
æresmedlemmer.
Utdeles ved årsmøtet alt. større arrangement
Ledere tilbake til og med H. Bakke inviteres til
møte om vurdering av kandidater
Fakta om Skistua har kommer fra Ann Magrit.
Det var årsmøte hos Skistuas Venner 17/3. Info
skriv sendes til sykkel, ski og o‐klubber. Det
må skaffes gode bilder fra Skistua i fbm.
markedsføringen.
Det har vært synkende oppmøte på o‐
treningene. Oppmøtet har også vært dårlig
på Jukola treningene.
Treningen 24/3 er avlyst gr. foredrag med
K.A.Aamodt
Treningen7/4 kolliderer med
sesongsstartsmøte.
Første treningsløp blir 13/4
Opplegget for sommeren skal være klart til
påske.
Mangler ansvarlige for gr. 1 og 2
Det var et arbeidsmøte 22/3 for å utarbeide
treningsopplegget.opplegget
O‐skole blir i forbindelse med 3
tirsdagstreninger. Fie spørres om å være ansv.
Rulleringsliste for lagledere til NM Kraft Cup
sendt ut.
Neste møte 6 april
Data/info utvalget lager info brosjyre for 2010

Bjørn

Bjørn

Bjørn
Hans J.

3710
38/10

Klubbgenser
O‐Festivalen
Status, oppgaver framover

39/10

Medlemsregister
Status, oppfølging

40/10

Klubb‐banner

41/10
42/10

Videre møteplan
Eventuelt

før sesongsstartmøte.
På sesongsstartmøtet informerer Einar om
Stifinner'n, Harald om O‐festivalen, Torunn
om O‐tøy, Hans J om det sportslige og Kristin
om Aries Cup
Det må undersøkes med Olaf S om Skistua er
ledig.
Det trengs 4 kaker til sesongsstartmøtet
Torunn må involveres vedr. klubbgenseren.
Det er tilfredsstillende fremdrift på arbeidet
med O‐festivalen selv om mye fremdeles
gjenstår. Nammo blir ikke hovedsponsor.
Medlemsregistert blir gjort tilgjengelig online
for de som har bruk for det. Det vil bli
innlogging mhv passord.
Det siste utkastet til klubbbanner med
horisontal tekst (bokstaver) er vedtatt.
Neste møte blir 03.05.2010
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