MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 13.12.2010. kl. 19.00‐21.15
Sted: Hos Hans Jørgen
Til stede: Terje Gullord , Hans Jørgen Bergum , Anders Bergum, Jan Molstad, Margrete Jørandli, Arnfinn Pedersen, Bjørn
Godager

Nr Sak
1/11

2//11

Konstituering av styret/arbeidsform,
arbeidsdeling

Oppfølging fra Årsmøtet

3/11 Skistua

Tiltak
Informasjon om tillitsmannshåndbok. Denne
ligger på hjemmesida.
Postboksnøkkel gitt til kasserer. Kan
eventuelt tømmes hver 14. dag.
Referat fra styremøter skrives og sendes ut
innen en uke. Sendes Bjørn for godkjenning
først.
Årshjul fra sesongstart til avslutning. Bør
også inneholde søknadsfrister, f.eks til
svømmehall, bingo, søknadsfrister for løp,
m. m. Tas opp igjen i neste møte.
Det kommer mye email‐informasjon til Bjørn
som sender videre til styremedlemmene det
som angår hver enkelt.
Vi satser på å holde Web‐sida oppdatert.
Komiteer inviteres på styremøtene etter
behov.
Protokoll fra Årsmøtet, årsmelding ok.
Styrets sammensetning er ikke oppdatert på
websida.
Klubbens adresseregister må ajourføres og
de som trenger det må få tilgang til
brukernavn og passord. Bjørn tar kontakt
med Randi.
Utsendelse av årsmelding til sponsorer er
utført etter årsmøtet.
‐ Inventar: Det skal byttes ut noe
inventar på Skistua, bl.a. service. Det er
snart på plass.
‐ Flatskjerm: Det er enighet om å kjøpe
flatskjerm til foajeen. Den bør være
minst 42 tommer, helst enda større.
Bjørn ser på det. Hva som skal vises på
den blir styret enige om.
‐ Branntilsyn må det være før jul. Gjø‐
Vard må lage en branninstruks straks.
Branntilsynet forlanger den på plass før
vi kan leie ut. Karl Aksel Klevenberg
(Skistuas venner) og en fra klubben er
med på det. Jan Molstad sa seg villig til
å være med og utarbeide instruksen.
Olaf kan også spørres om å være med
på innledende befaring.
‐ Web‐side: Det skal bli egen web‐side
for Skistua på weben. Egen lenke fra
kommunen og fra Gjø‐Vard sida er
planen.
‐ Utleiereglene skal også ligge på sida.
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4/11

Oppfølging av Årsmøte i Mjøs‐O

5/11 Oppfølging av Kretsting 5. desember

6/11 Informasjonsplan til medlemmene i
2011 ut over webside

7/11 Sportslig
Status trening

Det er foreslått noen endringer her,
bl.a. at ungdom mellom 18 og 23 skal
ha foresattes underskrift for å få leie,
og at foresatt skal være til stede. Dette
kan kanskje strykes? Leia er økt noe, og
styret har ingen innvendinger.
Skistuadagen blir 6. februar.

Skileikanlegg: Det er avklart at det kan
lages skileik på jordet. Det blir større
bemanning på Skistua den dagen. Vi
må også ha parkerings‐vakter fra
morgenen av. Anders samler ungdom‐
mene til å være med og leke med
ungene.
‐ Sponsorer inviteres også.
‐ Flest mulig medlemmer bør stille.
‐ Kristiansen kjøtt sponser pølser.
‐ Annonse i OA og Gjøvik Blad.
Informasjon til alle skoler og
barnehager, samt at det legges ut
ekstra info på hjemmesida.
Det mangler Mjøs‐O‐ koordinator foreløpig.
Det er ikke satt opp noen løp i Aries cupen
eller treninger foreløpig. Vi har ikke fått
henvendelse om løp, men det er naturlig at
vi tar på oss et løp i år, siden vi ikke hadde
noe i fjor. Forslag om en mellomdistanse på
Skjelbreia, eventuelt med fellesstart, helst
høst, da vi har KM på våren.
Treningsdager for Mjøs‐O‐ bør helst være
tirsdager eller torsdager. Onsdag er Gjø‐
Vards treningsdag.
Møtet angående NOF’s henvendelse til
Mjøs‐O om å arrangere O‐landsleir og
Hovedløp i 2012 var ikke ferdig da vi hadde
styremøte. Tommy Gullord er vår Mjøs‐O‐
kontakt. Styret og klubben må ta stilling til
henvendelsen fra Mjøs‐O i løpet av kort tid.
Målet er å bruke arrangementet til å styrke
og få Mjøs‐O til å bestå. Trenerne har
lønnsmidler ut 2011.
Bjørn og Åshild deltok fra Gjø‐Vard.
Knut Sterten gikk av som leder. Terje Rutten‐
borg ny leder. Kretsen blir for lite involvert
av NOF. Det nye styret følger opp dette
skriftlig mot NOF. O‐lands framtid ble
diskutert. Ikke O‐land i år, men det er kastet
fram noen ideer. De tas opp på
kretsledermøtet til våren.
Vi vil sende ut brosjyre til sesongstart i
likhet med foregående år. Jobber med den
på neste styremøte.
Medlemsfest på Osbakken 26. mars.
Tas opp igjen på neste møte.
Onsdagstreningene er i gang. Oppmøtet er
mindre enn i fjor, ca 10 stk på gruppe 3.
Eskil fortsetter som leder i vinter
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8/11 Status og oppfølging ansvar KM sprint
og Km Mellomdistanse

9/11 Retningslinjer mot seksuell
trakassering og overgrep vedtatt av
idrettsstyret

10/11 O‐festival

11/11 Møteplan
12/11 Bonusguider

13/11

Eventuelt

Ref Margrete/ (Bjørn)

Ingen interesse for trening for de andre
gruppene. Tas opp igjen til våren.
Svømminga har det vært bra oppmøte på,
men treninga på forhånd dårligere.
Det blir samling på Skistua 8.‐9. januar
Kristin og Vegard tar på seg denne som del
av en skoleoppgave. Samling i forbindelse
med Skistuadagen kan også være aktuelt.
Eskil jobber med planer for Jukola. Vi må ha
en erstatter for Sondre hvis det skal bli
aktuelt med lag.
Vi vil forsøke å få i gang et samarbeid med
naboklubber i om felles treningsløp.
Forslag om å satse på enkelte lokale løp,
hele klubben, ikke bare ungdommer.
Støtteordningene blir oppdatert i god tid før
sesongstart.
Sesongstartsamling onsdag 30. mars
(foreløpig dato).
KM sprint på Hovdetun lørdag 4.juni
Eskil og Sindre spurt om å være løype‐
leggere. Ikke svart ennå, men regner med at
det er Ok. Mangler en løpsleder til sprint.
KM mellom går på Skjelbreia 5.juni. Arnfinn
og Tommy er løypeleggere og Knut Sterten
løpsleder.
Retningslinjer mot seksuell trakassering og
overgrep mottatt fra NIF nylig. Oversendt
styret og web‐redaksjonen.
Det må ordnes med politiattest for nye
styremedlemmer og trenere som ikke har
det. Vi må få en oversikt over disse
Bjørn har vært på møte med klubblederne i
Raufoss og Toten Troll og blitt enig om
fordelingsprosenten av overskuddet fra
OF2010.
13000 dugnadstimer nedlagt. Gjø‐Vard
hadde ca 4400 timer. Det er anslått at vi får
ca 70 000 kroner i tillegg til de 50 000 som
er bokført. Endelig tall forventes først på
nyåret. I tillegg disponerer vi Skjelbreia‐
kartet etter visse vilkår. Det blir oppsum‐
meringsmøte etter nyttår.
17.januar, 14. februar, 21. mars og 23. mai
Det er fortsatt mange usolgte guider. Ca 100
Ingen suksess med salg på CC før jul. Mange
som ikke har betalt inn for guidene eller
levert usolgte guider tilbake. Bjørn har
sendt purringer. Noe er kommet inn.
Bjørn følger opp sammen med Jan.
Vi har fått signaler om at vi blir tilbudt å
selge neste år, men da må vi ta inn færre.
Saken behandles i senere styremøter.
Ingen saker
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