MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 29.08.2011. kl 19.00‐21.20
Sted: Hos Bjørn, Tranberglia 2. Til stede: Terje Gullord, Hans Jørgen Bergum, Margrete Jørandli,
Bjørn Godager, Arnfinn Pedersen, Anders Bergum, Torbjørn Kravdal (siste del av møtet)
Nr

Sak
Godkj. møteref. 23.05.2011
Referatsaker
‐ KM sprint og Mellom 4.5.06.

49/11

Det må gjøres en jobb med kartet. Prosessen settes i
gang i vinter. Vi må koble inn folk med historisk innsikt,
Samt folk med kartfaglig innsikt. (Anders Bergum kan
være aktuell på kartsida)

‐ Ungdomsmedvirkningspris
til Gjø-Vard

Det var 17‐18 søkere til prisen. Moro og flott at vi fikk
den. Den vil bli overrakt på sesongavslutningen.

‐ ARIES-Cup 24.08.

Arrangementet gikk bra. Det kunne vært et par
funksjonærer til, men det ordna seg likevel. Runners
choice gikk bra. Det ble kjøpt inn 2 nye doer til løpet.

‐ Møte avslutning O-Festivalen
25.08.

Bjørn , Åshild og Harald Bakke var der. Det ble gått
gjennom fordeling av utstyr og oppfølging av
kartavtale, samt videre samarbeid og regnskap. Pr. i
dag er det totalt ca 414 0000 å fordele, i tillegg
kommer sluttoppgjøret for kartprosjektet,
voksenopplærings‐midler og momskompensasjon. Ca
80 % av overskuddet vil bli overført arrangements‐
klubbene i høst, resten neste år. 2 revisorer vil bli
oppnevnt (fra Gjø‐Vard og Raufoss). World Cup vimpel
og Plakett er mottatt som takk. Tas med på skistua.
Utstyr:
Styret mener at utstyret burde vært fordelt på de 3
klubbene, men foreløpig sies det at utstyret må holdes
samlet pga strenge tildelingskriterier fra Fylket som ga
O.Festivalen 99 000 i utstyrsstøtte. Gjø‐Vard blir
beskyldt for å okkupere utstyr, og dette er ikke noe
hyggelig. Vi undersøker derfor med fylket om utstyret
kan oppbevares tredelt. Gjø‐Vard har mottatt
utleieliste som viser oversikt over postenheter og
koder som ble anskaffet felles i forbindelse med O‐
Festivalen. Disse er tenkt brukt ved utleie.
Detaljer og praktisk oppfølging av kartrelaterte saker
knyttet til O‐Festival‐kart og –kartbaser foreslås
heretter fulgt opp av klubbenes kartutvalg.
Vi har fått en oversikt fra Erik Hasli. Mye som er uklart.
Bjørn prater med Jan og Anne. Erik må også trekkes inn
for å få oppklart sakene. Eget regnskap for Skistua ble
foreslått. Medlemskontingentutsendelsen kommer
snart. Den er sendt til Mammut nå.
Det er fortsatt ikke kommet kontakt i gangen til TV’en
Det er anskaffet flott dekketøy på Skistua. Det gamle
gis bort, fortsatt en del igjen. Fint for hybelboere.

Økonomi

Skistua
‐ Tilrettelegging i entre
‐ Nye tallerkner, krus og
bestikk ankommet
‐ Premieskap..
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Sportslig utvalg
‐ KM
‐ NM

Frist

Ansvar

Meget bra arrangement. Mange fornøyde deltagere.
En av de få godværshelgene i år. Alt fungerte. Godt
planlagt.

‐ 100 000 i støtte til tur-o-kart

‐ Gjennom gang av status
‐ Status utsendelse av
medl.kont.
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Tiltak

Premieskap må følges opp

Torbjørn
Jan/ Anne

Åshild
Hans J.

Vi blir representert med ett lag i H17 og ett i H13‐16
De samme løperne løper også individuelt ( I tillegg
deltar noen veteraner)
Vi deltar med ett herre‐ og ett damelag på NM senior.

Individuelt har vi med 5 løpere. På NM. Junior har vi
med 1 guttelag. Det er 5 aktuelle løpere, så det kan bli
kamp om plassene.

‐ Ungdommens
Hollmenkolldag

‐ Samling yngre

‐ Trening og treningsplaner

Det er bestilt buss til ungdommens holmenkolldag 17/9
Her blir det mobilisert for å få med flest mulig
rekrutter. Martin Øhman blir hovedleder og tar ansvar
for turen. På hjemturen blir det stopp med pizza. Det
er satt av 5000 kr til turen.
Det var jentesamling hos Snuggerud på Biri i helga. Det
var 6‐7 påmeldte. Stor aktivitet blant de yngre , mange
Aries –cup også.
Treningsplanen går til ut september. Det er søkt
treningstid på Gjøvik skole til vinteren. Vi har reservert
onsdager fra 18‐20.30. Gjøvik Skiklubb er spurt om de
vil ha med noen, så vi blir flere. Hvis det ikke blir med
noen i yngste gruppa, kan det hende vi gir fra oss første
timen. Innetreninga begynner ca 1. november.
Svømming: Vi har fått lørdager fra 5. november‐ ut
mars (‐ lørdagen før jul og uke 9) Dette bør
markedsføres bedre blant rekruttforeldre. Vi må stille
med en godkjent badevakt pr gang. Svømmeklubben
har kurs for aktuelle vakter. Vi har til nå bare Fie som
har kurs. Det er kanskje mulig å leie badevakter av
svømmeklubben. Badinga blir fra kl. 14‐15.
Neste års uketreninger ble diskutert. Det bør bli en
annen dag enn onsdag, på grunn av Mjøs‐o‐treningene
som er på onsdager. Både tirsdag og torsdag kan være
aktuelle.

‐ Mjøs-O-innspill om
samarbeid om Tiomila/
Jukola-lag?

Klubbmesterskap 30/8
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Overgang til ny webside
- Status
- Aktivitetskalender
- Dato for overgang til ny side
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Arrangementsplaner/
Kartplaner
‐ Arrangement neste år/ senere

Forslag fra Gjø‐Vard om å utrede mulighetene for å
kunne stille Mjøs‐O‐lag i Tio‐mila og/ eller Jukola. De
som satser vil gjerne løpe begge stafettene. Reglene er
slik at 3 klubber kan stille lag sammen. Vi synes det er
positivt at ungdommene kan få løpe på lag med andre
unge , så vi støtter slike felleslag.

Premieutdelingen foretas på klubbavslutningen.

Vi er klare til å gå over til ny side 1. september.
Det anmodes om å legge inn alle aktiviteter inn i
den nye aktivitetskalenderen, f. eks
Svømming, innetrening, møter osv.
Eirik legger over mye av det faste stoffet, i tillegg
til det som allerede er lagt over av webutvikler,
Torbjørn og Bjørn.
Den siste tida har stoff blitt lagt ut dobbelt opp
på den nye og gamle sida. Noen trengs litt
opplæring for å legge inn stoff. Det blir ordnet
for de aktuelle etter hvert. Fra 1. september
ledes brukerne direkte til ny webside ved å skrive
www.gjovard.no.
Det var enighet om å søke om KM lang og stafett
på høsten neste år. Aktuelt kart der er Øverby.
Kartet må oppdateres noe.

Bjørn

Bjørn
Torbjørn

Kartplaner
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Møteplan for høsten
Styremøtene 26. sept.
Styremøte 31. oktober.
Årsmøtet 20. november
Hyggekveld?
Budsjettkonferanse?
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Eventuelt
Lager i Oas gamle lokaler

Valgkomiteenarbeid
Barne‐o‐løp

Det blir for seint å ordne med eksterne folk til
oppdateringen, så vi må bruke våre egne. Vi har
flere ungdommer som kanskje kan ta det som
sommerjobb?
Senere kan det være aktuelt å bli med på et
samarbeid om O‐land. Aktuelle kart for revisjon
er Glæstadhøgda (langdistanse)og Revhiholen
(Vesterås). Et nytt kart over Tranberg/Bjørnsveen
kan være aktuelt. Det blir først og fremst til
kortere distanser. Sprintkartet Biri må
oppdateres, men det må skje etter 2012 på
grunn av mye nybygging nå. Anders er snart
ferdig med kartet Holmen.
Det trengs bare å se over det av en annen
Alle skolekart kan legges ut på den nye web‐sida.
Da kan skolene og andre interesserte bare printe
ut kart. Pressemelding om dette kommer.
Styremøter og årsmøte er fastsatt.
Sesongavslutning bestemmes senere. Vi tar det
opp på neste møte.

OA flytter ut av byggene sine og ned i sentrum
Vi bør sjekke mulighetene for å få lager i disse
lokalene. De kan egne seg til kontorutstyr. Litt
delte meninger om hva som skulle være der, men
f. eks. printere kan være aktuelt. Arnfinn og
Tommy ser på lokalene sammen med Bjørn
.
Det må ses på hvem som er på valg, og eventuelt
finne nye folk.
Fjoråret s barne‐o‐løp ble vellykket. Gjø‐vards
ungdommer vil gjerne prøve i år også. Anders
tok opp dette. Vi har i alle fall 6‐7 unge som kan
være med og arrangere. Dato bestemmes
senere, men det bør helst være i oktober. Både
Gjøvik Gård og Fastland kan være aktuelle steder.

Torbjørn
Bjørn

Bjørn

Valgkomi
teen

