MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 23.05.2011. kl 19.00‐21.00
Sted: Høgskolen i Gjøvik, B‐Bygget, 3. etasje.Til stede: Terje Gullord, Hans Jørgen Bergum, Margrete Jørandli,
Bjørn Godager, Arnfinn Pedersen

Nr

40/11

Sak

Tiltak

Godkj. møteref. 21.03.2011

Godkjent. Dugnadsfesten 26. mars ble meget vellykket.
Alle så ut til å kose seg.

Sponsorarbeid

Det er mange nye sponsorer nå.
Oppdatert liste (beløpene er unnlatt her):
Torkehagen sport – kr XX ( inkl. premier) (Arnfinn)
RingAlmTre‐ kr XX (2 års avtale) (Terje)
Toten Sparebank‐ XX (Arnfinn)
MECA‐ kr XX (Terje)
Eidsiva‐ kr. XX (2 års avtale) (Terje)
GK Norge‐ kr. XX (Terje)
ISIFLO‐ kr. XX (Arnfinn)
BM Skattum‐ kr. XX (Øystein/Terje)
EAB Engeneering‐ kr. XX,‐ og så jobber Arnfinn med
fornyelse/forbedring av avtalen
Telenor‐ kr.5000 til GPS‐utstyr (Hans Jørgen)
Sentrum Installasjon‐ kr. XX (2 års avtale) (Terje)

‐ Eidsiva – ny avtale
‐ Vurdering av nye
sponsoraktiviteter

Frist

Ansvar

Terje

Fra Telenor er det også mulig å søke om kr. 5000 ekstra,
hvis vi får mye pressedekning for prosjektet vårt.
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Skistua
‐ Vaskedugnad
‐ Oppdatering av rutiner ved
dugnad/ bruk
‐ Status inventar
‐ Branntilsyn
‐ Webside status

42/11

Økonomi
‐ Status
‐ Søknad aktivitetsmidler
‐ Søknad Bingo
‐ Medlemskontingent

Sentrum Installasjon skal ha reklame på overtrekksjakka
vår. Den strykes på under Toten Sparebank. Plasseringen
vises på nettsida vår.
Sponsorene har fått mail fra Terje om hva vi driver med
Flere har gitt tilbakemelding om at de setter pris på det.
Ny mail blir sendt ut før ferien. NB: Det er viktig å ha
riktige sponsorer på klærne når man blir avbilda i avisa!
Får man ikke lånt jakke, er det bedre å ta den av
enn å stille med feil sponsormerker!
Vaskedugnad er gjennomført.
Bjørn har fått henvendelse om at rutinene ikke er helt
i orden. Han har oppdatert rutinen angående TV‐ en.
Åshild får beskjed om å oppdatere resten av rutinene.
Nytt inventar er ikke på plass enda, men kommer vel.
Jan følger opp branntilsynet.
Websida er enda ikke i orden. Den er ikke lenka til
klubbsida vår. Mye stoff er sendt inn av Bjørn. Dette finner
vi ikke igjen. Må ordnes slik at det er enkelt å legge inn
ting.
Det er funnet maur på Skistua. Olaf har fått beskjed.
Vi har tatt opp med skistuas venner om vi kan få
stikkontakt i gangen. Det trengs også et premieskap og en
ny sofa. Styret foreslår at oppgradering av Skistua gjøres av
skistuakomiteen. Vi synes det skal være ei trøye og en
drakt der også, med riktige sponsormerker på. Terje prater
med Åshild om det.
Vi har ikke fått noen rapport enda fra Erik Hasli. Styret
ønsker jevnlige økonomiske oversikt, og Bjørn tar kontakt
med Hasli for å få fortgang i dette. Det bør være
månedlige rapporter.
Søknad om aktivitetsmidler er sendt.
Søknad om Bingo, med nødvendige bilag, må leveres
første uka i juni.
Medlemskontingenten er ikke sendt ut regning på enda.

Jan

Medlemsarkiv
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Sportslig utvalg
‐
‐
‐
‐
‐

Status
Oppfølging
Søknader haller
Klubb‐pc

Ikke alle har lagt inn “sine” medlemmer enda. De det
gjelder melder fra til Bjørn når oppdatering er gjort.

15.
juni
Hans J.

Oppmøte på de 2 yngste gruppene har vært veldig bra.
Astrid og Fie, samt Martin og Are drar i gang gruppene
med godt resultat. Eldste gruppa har veldig dårlig
frammøte. Tilbudet er der, men folk møter ikke. På
hovedløpssamlinga forrige helg var det bare 4 stk fra Gjø‐
Vard.
Neste helg er det NM sprint i Arendal med bare 3
påmeldte fra Gjø‐Vard (Eskil, Hans og Lone)
O‐troll på Hadeland: Kanskje bare en familie.
Hovedløpssamling på Hedmark også den helga. Vet ikke
hvem som skal dit.
Treningsløpet 1. juni blir avlyst, da det er Aries‐Cup
samtidig . I tillegg driver mange med forberedelser til KM
helga etter. Rekruttene avslutter sin trening før sommeren
8. juni. Resten av klubben har trening 15. juni også.
Jukola: Eskil skal følge opp treninga her. Hans Jørgen har
ordna reisa, bortsett fra leiebil i Finland.
Aries‐cup, Lensbygda: 34 påmeldte noen timer før fristen
gikk ut. De fleste er rekrutter eller yngre løpere.
Bestilling av kart til treninger fungerer ikke helt etter
planen. Folk gir beskjed for seint. Torbjørn har vært
forutseende nok til å trykke opp kart på forhånd, så det
har likevel gått bra til nå.
GPS‐trackingen har ikke gått i orden. Det viste seg at
Lisensen for programvaren var fryktelig dyr. Det er mulig å
bruke GPS klokker og legge inn ruta i ettertid, men det er
usikkert hvilken nytte det har. Etter pinseløpa blir det
arrangert et seminar på Løten om GPS –tracking , og Hans
Jørgen deltar der. Vi regner med at mye blir avklart da.
Neste løp det skal satses på i klubben er vårt eget KM.
Rekruttene melder seg på til Astrid eller Torbjørn, så
ordner de med leiebrikker og påmelding videre.
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Sportslige arrangement
‐ KM sprint og Mellomdistanse
‐ Ariescup ‐ Ansvar

‐

Tranberghallen ‐svømming : Det er ønske om å videreføre
tilbudet, selv om frammøtet har vært litt labert.
Søknadsskjema har ikke kommet enda (forsinket), men vi
får helt sikkert hallen.
Gjøvik skole –vintertrening: Frist etter skolestart. Vi prøver
å få til noe, selv om vi ikke ser hvem som skal trene der nå.
Mange av ungdommene reiser bort til høsten. Veteranene
kan bli flinkere til å møte, men hvis det ikke blir
ungdommer med, må vi betale leie for skolen.
Klubb‐pc en bør være med på større løp. Den har ikke vært
i bruk hittil i år. Eskil tar den med til Norgescup i Arendal.
Alt er i rute til KM. Kart og løyper er klare til
mellomdistansen. Litt står igjen på sprinten, men løypene
er godkjente. Poster og bukker er OK. Løypeleggerne tar
seg av løse postbeskrivelser. Det blir dugnad Kristi
himmelfartsdag på HIG. Der møter ti av de som er mest
ansvarlige for KM. Ei liste er levert ut om hva
løypeleggerne skal gjøre. Øystein har kontroll på
sekretariatet. Mye utstyr leies av Terje Ruttenborg , særlig
søndag: Bua til alpinklubben leies for mål lørdag.
Parkering blir på Mustad fabrikker. 1 km å gå. Det mangler
2 stk på barneparkeringen lørdag. PM lørdag er klart.
Startnummer er veldig dyrt å kjøpe (over 6 kr stykket) det
er også ei ukes levering. Bjørn bestiller spesialpapir til å
printe ut startnummer på vår egen printer. Kostnadene pr
startnummer kommer da under 1 kr. Logoen til de tre
største sponsorene for løpet tas med på startnummerne
siden de har sponsa oss med mange fine premier).
Til Aries‐cupen trengs mye mindre folk enn KM. Det er

Terje/
Bjørn

fast mannskap til mange av jobbene. Bjørn er løpsleder og
følger opp dette.
Skumsjøstafetten skal også gå fra Flyplasskartet. Det skal
også arrangeres et bedriftsløp derfra. Mange av postene
vil derfor bli stående ute i sommer, og flyttes etter behov.
Ikke vits i å dra de hjem og så tilbake
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Historisk materiale fra 50‐
års Jubileet i 1999
‐ Plan oppbevaring
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Gjø‐Vard ’s webside
‐ Status
‐ Aktivitetskalender
‐ Retting av feil og mangelfull
info på websida
‐ Innhenting av ekstern
kompetanse
‐ Oppfølging/ Tiltak?
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Møteplan for høsten
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Eventuelt

Roald tok med materialet fra festen. Det må lagres inne
på Skistua, i bua til høyre i entreen. Roald kan selv levere
det der.

Bjørn

Aktivitetskalenderen er ikke oppdatert.
Det er også feil info om hvem som sitter i styret, samt
skistuas side.
Plattformen til sida vår er gammeldags og utdatert. Vi har
ikke kompetanse i klubben vår til å ordne det. Bjørn har
en kontakt på jobben sin som muligens kan hjelpe oss.
Styret er innstilt på å bruke penger på dette. Komiteen for
hjemmesida må informeres og involveres om
styrevedtaket her. Det må ordnes slik at de fleste kan
klare å bruke de forskjellige delene av hjemmesida og at
det er lett å legge ut stoff, bilder, video, redigere,
oppdatere aktivitetskalender.
Styremøtene i høst blir 29. august, 26. september og
31. oktober. Årsmøtet blir 20. november

Bjørn

Ingen saker

Bjørn

