MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 17.06.2010. kl. 19.00‐21.30
Sted: Hos Randi
Tilstede:

Terje Gullord,, Michael Sætvedt, Hans Jørgen Bergum, Randi Skaaraaen,

Fraværende: Bjørn Godager, Kristin Waage

Nr

Sak

43/10

Gjennomgang, godkj. av ref. fra
22.03.10
Referatsaker
O‐festivalen

44/10
45/10

46/10

47/10

48/10

49/10

Tiltak

Er i rute selv om det er litt knapt med
bemanning.
Solgt/distribuert 199stk, 101 igjen. Klubben
kan kjøpe de resterende 101 for senere salg?
G‐V får alle inntektene på et salg over 240 stk.
Stiller med 2 lag i Jukola. Sondre/Eskil/Sindre
drar my av lasset på juniorsiden. Det er litt for
få voksne hjelpere. Koordinator for
rekruttarbeidet mangler i utvalget. Noen av
juniorene oppfyller ikke vilkårene som ble
meddelt ved sesongsstart mtp deltagelse på
treninger for å få dekket reiser og opphold på
samlinger/løp. Det må gis klar besjed til
utøverne om hvordan de ligger an mtp
forventet oppmøte på treninger. De må
belage seg på å betale høyere egenandel for
andre halvår dersom oppmøtet ikke blir
bedre?

Bonus-guiden - oppfølging

Sportslig, status, planer

Økonomi, status

Plan for videre sponsorarbeid

Gjøvik Kammer - og kulturfestival 22.-24.
oktober. Samarbeid med Gjø-Vard om
søndag 24. oktober.
Barne-o-løp fra Gjøvik gård, planlagt
målgruppe 6-12 år.
I tillegg er Gjø-vard spurt om å ta ansvar
for trimløp på 5 km og 2* 5 km (langs
Mjøspromenaden).
Men det er bare o-løpet vi MÅ ta på oss...
Plan for høsten, inkl. arrangement, møteplan
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God økonomi, litt press på likviditeten.
Sendes purring til Torkehagen på manglende
innbetaling av sponsormidler. Godt salg på
Skistua/utlleie. Einar samler inn inntekter for
Stifinnerposer før ferien. Det må undersøkes
hvordan det er med utgifter for kartarbeid
siden denne posten er langt under budsjett..
Underskudd så langt er 76'.
Sponsormøte før neste sesong, før
budsjettkonf. Arnfinn, Øystein, Terje, Bjørn
deltar.
Det er behov for en bedre organisering av
sponsorarbeidet. Annonsesalg må også
organiseres.
G‐V vil arrangere o‐løp på Gjøvik gård, men
ikke trimløp.

Årsmøte 21. november
Sesongsavslutning: 7 november
Budsjettkonf 25 oktober

Frist

Ansvar

Terje

.

Hans
Jørgen

Randi

50/10

Styremøte. 30 august, 27. september, 8
november
Registrere lotteriinntekter i altinn

Eventuelt
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