MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 30.08.2010. kl. 19.00‐21.00
Sted: Hos Bjørn i Tranberglia 2
Innkaldt:

Nr

51/10

Terje Gullord, Kristin Vaage, Michael Sætvedt, Hans Jørgen Bergum (20:00), Randi Skaaraaen, Arnfinn
Pedersen (vara)

Sak

Tiltak

Gjennomgang, godkj. ref. fra 17.06.10
Referatsaker
O‐festivalen
‐ Etterarbeid, gjennomgang

52/10

Bonus‐guiden
‐ Status, oppfølging av
restbeholdningen

53/10

Sportslig, status, planer

Det har vært lite eller ingen kontakt mellom
medlemmene i Hovedkomiteen etter
arrangementet. Økonomiansvarlig har ennå
ikke oversikt over det økonomiske resultatet.
Påminnelse til arrangementsansvarlig om å få
avsluttet arr.
Kr. 100.000,‐ som G‐V forskuddterte er
tilbakebetalt.
Fordeling av innkjøpt utstyr til kr. 99.000,‐
samt resultattavler etc. må gjøres. Alle
dugnadstimer skal sendes Anders Sollien.
Takkebrevet er ikke sendt til alle som
arbeidet med arrangementet.
Påminnelse om å få avsluttet arrangementet.
Det mangler fremdeles noen innbetalinger.
For å selge de resterende guidene har
ungdommene har en stand på CC nærmere jul
(beg. av november). Prisen for de resterende
guidene settes til kr. 150,‐
Det var en fin tur til NM Ultra lang i Nordreisa,
G‐V fikk 3 premieplasseringer.
O‐troll‐samlingen på Lillehammer ble avlyst
pga liten påmelding. Et par stykker fra G‐V var
påmeldt. Lillehammer prøver igjen siste helg i
september.
Det vil bli arrangert en samling i fbm.
Ringreven eller Furugampen.
Det mangler ansvarlig for gruppe 1 (opp til 10
år).
Før årsmøtet/valget må det defineres hvilke
funksjoner som trengs i treningsutvalget for
deretter søke å fylle funksjonene.
Vintertreningen for gruppe 1 begynner tidligst
i beg. av november, muligens ikke før etter Jul.
Vil søke å engasjere foreldre til rekruttene i
fbm. treninger for gr. 1.
Vintertrening blir som vanlig ved Gjøvik Skole
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med svømming i Tranberghallen.
Prioriterte løp i høst: NM Østfold/Beitostølen.
Aries Cup finale 25/9, Blodslitet 16/10.

54/10

Økonomi, status

Skistua
‐ Forberedelse av sesongen
‐ Planlegge møte med Skistuas
Venner

55/10

Gjøvik Kammer ‐ og kulturfestival
22.-24. oktober.

56/10

‐ Barne‐o‐løp fra Gjøvik gård, planlagt
målgruppe 6‐12 år.
‐ Utarbeidelse av kart
‐ Organisering
I tillegg er Gjø‐Vard spurt om å ta ansvar
for trimløp på 5 km og 2* 5 km (langs
Mjøspromenaden, men vi har foreløpig
takket nei).
Forberedelser til høstens arrangement,
møteplaner:
Sponsormøte 21. september
Styremøte 27. september
Budsjettkonf. 25. oktober
Sesongsavslutning: 7. november m/
årsfest??
Styremøte 8. november
Årsmøte 21. november

57/10

Kartkomite og prosjekter, status og planer

Andun Strandlie ble nr. 3 i veteran NM.
Kr. 11000,‐ er innbet. fra Torkehagen.
Hovedutgift. startkont, Inntekter: salg av
Bonusguiden. Ingen vesentlige avvik fra
budsjettet. Regnskap pr. 30/8 ble fremlagt.
Et blir arrangert et høstmøte i slutten av
september (før sponsormøtet) m. Skistua’s
Venner. 2 pers fra G‐V deltar. Forslag til
aktiviteter: Skistuadagen, arrangeres helgen
før Madhusfestivalen.
Skistua ‐krus + asjett kjøpes inn.
Meca har ytret ønske om å ha reklame på
Skistua.
De som betjener Skistua bør være
uniformert. Forslag om å gå til innkjøp av en
G‐V genser m/sponsormerker for dette
formål.
Det må lages et kart over Gjøvik Gård.
Det ytes et tilskudd fra NOF på kr. 5000,‐
dersom det skrives en rapport fra arr.
Juniorene skal stå for arrangementet. De skal
fremlegge et forslag til opplegg. Det skal
benyttes EKT.
I etterkant av styremøtet er nå igjen
hovedarrangementet avlyst pga sykdom, men
Gjø‐Vard‐juniorene er positive til å arrangere
allikevel. Dato: 24. oktober (kommentar fra
BG)
Komitelederne deltar i budsjettkonf. De må
forberede budsjett for egne aktiviteter for
kommende år. Dette sendes til Bjørn. Randi
sammenfatter dette i et budsjettforslag for
hele G‐V..
Randi kaller inn til budsjettkonferansen..
Sponsorene inviteres til sesongsavslutning
Det er forslag om å ha en årsfest som
påskjønnelse for dugnadsinnsatsen under O‐
festivalen.
Kartutvalget fikk stor jobb med printing av
kart til O‐festivalen. Anders har synfart
skole/sprintkart rundt Blomhaug/Vardal
skoler. Blir en del av sprintbasen. Sindre har
synfart Bassengparken. Del av sprintbasen.
Gjøvik gård: Sprintkart i sentrum står også på
kartplanen i år. Torbjørn kan ta ut
grunnlagskart. Må sjekke om Sindre eller
andre kan synfare. Om vi ikke rekker å synfare
hele sentrum, bør det være mulig å få til et
kart inne på Gjøvik gård.
Kartene til O‐festivalen har Gjø‐Vard vært lite
engasjert med. Gjø‐Vard har stort restopplag
av kart med trykte løyper som kan brukes til
treninger. Det sjekkes hvordan det er med
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fordeling av blanke trykte kart. Har ikke hørt
noe om dette.

TK

Raufoss var ikke interessert i å forlenge 3‐
årsavtalen vi hadde om kartet på Osbakken
(sør for elva). Vi må derfor betale for å bruke
dette kartet.
Sprintkart/instruksjonskart på Kopperud stod
på kartplanen, men er ikke igangsatt på
manglende synfaringskapasitet i klubben.
Sondre har vært engasjert med synfaring for
Snertingdal og har derfor ikke kunnet synfare
for Gjø‐Vard i år. Sondre har nå flyttet fra
Gjøvik.

58/10

Kartutvalget tror vi nå har for liten
synfaringskapasitet internt i klubben i forhold
til det som står på kartplanen. Spesielt hvis vi
skal gjennomføre revisjon av større
konkurransekart. Vi har derfor valget mellom
å gå utenfor klubben, noe som antageligvis vil
koste oss litt mer, eller å redusere
kartutgivelsene. Det tenkes da spesielt på
revisjon av Glæstadhøgda og Vesterås. En
revisjon av Glæstadhøgda bør begrenses og
gjøres enkelt kun for å kunne bruke kartet
videre til tur‐o. Kartet er dårlig egnet til
rekrutter. Mulig Einar Sigstad kunne gjort en
rask revisjon. Mht Vesterås mener utvalget at
kartet bør tas bedre vare på og hele kartet er
nå modent for en skikkelig revisjon. Det vil bli
mer tidkrevende og det kunne kanskje vært
aktuelt med en ekstern synfarer. Utvalget
ønsker tilbakemelding på hva styret mener.
Torbjørn K.
Saken tas opp på neste møte.
Blomster fra G‐V til æresmedlem Alfhild
Kløvrud på 80‐års dagen i juli.

Eventuelt

Ref. Michael S. m/ supplement fra Bjørn G.
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