MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 21.03.2011. kl 19.10‐21.30
Sted: Hos Terje , Trollheggvegen 12, Biri. Til stede: Terje Gullord, Hans Jørgen Bergum, Margrete Jørandli, Bjørn Godager, Arnfinn Pedersen
Nr
30/11

Sak

Tiltak

Godkj. møteref. 14.02.2011

Godkjent.
Bjørn refererte litt fra møtet vi hadde hos Jan 3. mars angående medlemsregistreringen.
Torkehagen sport 2 avtaler‐ kr 13 500 til sammen, herav 2 500kr i premier
Ring Alm tre: kr 10 000 pr år i 2 år,
Toten Sparebank: kr 30 000,
Meca kr 15 000
GK Norge kr 5 000
Byggmakker Skattum: kr 5 000 pluss at vi får ekstra når vi kjøper varer. Disse har skrevet under nå
Eidsiva hadde sagt seg villige til kr. 15 000, men har ikke skrevet under, mulig det blir mindre. Vi arbeider med flere
sponsorer i tillegg

Sponsorarbeid
‐ Status
‐ Planer/ Oppfølging

Frist

Ansvar
Terje

Even arbeider i tillegg med to spennende opplegg
1: Toten treningssenter kan gi oss et tilbud om å legge opp orientering for Easy Life konseptet. Det kan vi få litt penger for. I
tillegg er de villige til å selge tur‐o konvolutter for oss. Vi kan også ha et opplegg for ungene deres på Gjøvik gård.
2: Det jobbes med et opplegg sammen med CC. Det går ut på et slags o‐løp inne på senteret. Postene er i noen butikker.
Noen av oss står i Gjø‐vard trøyer og tar i mot de som finner poster. Noen av oss kan også få være mannekenger i for
senteravisa. I tillegg får vi stand til å selge tur‐o på CC. Dette vil eventuelt bli en hverdag i forbindelse med nattåpent.
Terje ber Even om å lage et mer konkret opplegg for begge avtalene. Toten treningssenter bør ha 1. prioritet dersom vi skal
velge, men i utgangspunket jobbes det mot begge oppleggene.

31/11

Skistua
‐ Oppdatering av rutiner ved
dugnad/ bruk
‐ Status inventar
‐ Branntilsyn
‐ Webside status

Even

Toten sparebank, Meca og eventuelt Eidsiva skal ha logoene sine trykt på tur‐o‐posene. Flere av sponsorene skal ha tur‐o‐
poser i avtalen.

Terje

Tirsdag 12.april skal det være sponsortreff for Toten Sparebank. Vi kommer til å stille med 3 personer der, Bjørn, Arnfinn og
Terje.
Info om grasrotandelen bør inn i informasjonsbrosjyren vår. Vi bør legge inn brosjyre i Stifinnerposene om grasrotandelen
også.
Vi må få på plass nye rutiner til neste sesong. Det savnes bruksanvisning for varmepumpe og den nye TV’en. Rutinene for
skileikanlegget er heller ikke helt innarbeida. Det må også ses på åpningstidene. Flere mener de bør forskyves til senere på
dagen, men dette må tas opp med skistuakomiteen til høsten.
Ingen nye opplysninger om inventar
Ingen nye opplysninger om branntilsyn, da Jan ikke var til stede.
Skistuasida er ikke helt oppdatert. Det var meningen at den skulle linkes opp mot kommunens sider, m. flere. Det skulle
også vært en link fra Gjø‐Vard sida, men den fungerer ikke. I følge info‐utvalget skyldes dette tekniske problemer

B+A+T

Høst
2011

Bjørn/
Eirik/ Einar
Bjørn
Terje
Jan

32/11

Økonomi

33/11

Sportslig
‐ Status
‐ Sesongplan
‐ Oppfølging

34/11

Dugnadsfest 26.mars
‐ Status og oppfølging

35/11

Sportslige arrangement
‐ KM sprint og Mellomdistanse
‐ Ariescup ‐ Ansvar
‐ Mjøs‐O ‐ Hovedløp droppet

36/11

Sesongstartsamling 30. mars
‐ Arbeidsfordeling
‐ Infobrosjyre

37/11
38/11

15/4

Jan

30/3

Hans J.

Det er pr dags dato 35 påmeldte. Det er sendt ut innbydelser på mail, og ringt rundt til de aktuelle. Det jobbes
entusiastisk i festkomiteen med program, sanger og musikk.
Vi har fått klarsignal for å bruke Fastland og skiklubben har gitt oss lov til å bruke bua nederst i bakken til
tidtaking. Mannskapslista jobbes det med. Politiet må kontaktes angående å løpe i gatene. Det må være vakter
noen steder. Mesterskap i radiopeiling skal arrangeres samtidig. Men det skulle ikke være noe problem, selv
om de har basert seg på samme parkering.
Det bør være treningsløp fra Reinsvolldammen 8. juni, med samme folk som la KM. Da får vi utnytta løypene
der best.
Ariescupen arrangeres fra Vestbakken, sør‐øst på Skjelbreia‐kartet. Løypeleggere er Arnfinn og Tommy. Bjørn
sa seg også villig til å være løpsleder.
Bjørn og Hans Jørgen tar seg av det meste som skal sies. Anders tar seg av det som har med Mjøs‐O å gjøre.
Terje sier noe om KM og sponsorer, eventuelt Einar noe om tur‐o (hvis han er til stede). Torunn leverer tøy til
Bjørn som tar med dette.
Eirik mener å ha kontroll over info‐ brosjyren. Involverte som skal komme med bidrag har fått beskjed pr email
rett etter styremøtet.

26/3

Bjørn
Terje/
Bjørn

30/3

Bjørn/
Hans J.

Utgår
Gjø‐Vard’s webside
‐ Gjennomgang/ utviklingsbehov?

39/11

Sponsorgruppa jobber bra. Bingoen går bra, og Skistua går også bra. Vi har foreløpig ikke noen økonomirapport etter
årsmøtet. Vi håper kasserer kan lage en økonomisk oversikt som sendes styret før Påske.
Det har vært litt krøll med onsdagstreningene. Kollisjoner med Mjøs‐O‐treninger, samt at gymsalen ofte har vært opptatt
med arrangementer. Utkastet til treningsplan for sesongen er klar. Den kommer i informasjonsfolderen. Vi sliter med å få
folk til å ta seg av yngste gruppe. Hege og Astrid kan ta noen onsdager. Rolf Martin Øhman og Audun tar seg av gruppe 2,
men det skal være en arbeidsdugnad for å få til innholdet i treninga. Det skal ordnes slik at de ansvarlige for den enkelte
kveld bare tar seg av det tekniske.
Vi tenkte på o‐skole før Påske, men det ser ikke ut til at vi får til noe opplegg der.
Utetreninga starter 6. april med utgangspunkt Gjøvik skole. 27. april starter treningsløpa med Gateløp fra tennishallen.
Vårsesongen avsluttes 15.juni på Revhiholen. Høstsesongen går fra 15. august ‐21.september. Rekruttene prioriteres de
gangene det er Mjøs‐o‐trening. De andre onsdagene er det mer vanskelig o‐teknisk trening, siden vi har med oss de eldste
ungdommene. Hele sesongplanen legges i brosjyren til sesongstart, og i aktivitetskalenderen på Gjø‐vardsida.
Gruppe 2 bør prioriteres når vi har få ressurser. Det er her framtida ligger!
Det blir kun herrelag til Jukola. På grunn av skoleavslutning må damelaget trekke seg. Herrelaget er berørt av den samme
avslutningen, men de har mulighet til å reise lørdag. Det ble bestemt at alle skulle reise samlet da, og så heller satse på
leiebil fra flyplassen. Retur blir på søndag. Det er også et forfall på herrelaget, men her har vi reserve klar.
GPS er ikke innkjøpt enda. Anders driver og sjekker. Han fant ut at det måtte være simkort i disse, og da er det snakk om et
abonnement. Prisen på det er ikke avklart.

Eventuelt

Aktivitetskalenderen bør komme i orden. Det må finnes en løsning slik at styret kan legge ut ting direkte. At
bilder o.l kan legges ut enklere. Bjørn har snakka med Eirik om dette. Det må utredes alternativer. Det tas opp
igjen på neste styremøte

Bjørn

