MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 26.09.2011. kl 19.00‐21.00
Sted: Hos Terje, Trollheggvegen 12, Biri. Til stede: Terje Gullord, Margrete Jørandli,
Bjørn Godager, Anne Sørlien

Nr

Sak

Tiltak
Kommentarer til Skistua
og ny webside

Referatsaker
56/11

Økonomi
‐ Status
‐ Oppfølging

‐ Plan for høsten inkl.
budsjettering for 2012

57/11

Sportslig utvalg
‐ referatsaker
‐ Klubbmesterskap
‐ Samling yngre
‐ KM
‐ NM
‐ Ungdommens
Hollmenkolldag
‐ Trening
‐ Gjenstående konkurranser

Ansvar
Bjørn

Godkj. møteref. 29.08.2011
‐

Frist

Kontakt i gangen skal komme til vi begynner med
søndagsåpent i høst. Nytt kjøleskap er innkjøpt.
Websida begynner å bli ferdig. Det som gjenstår
er det som har med Skistua å gjøre. Det er lovet
ferdig innen midten av oktober.
Vi har ikke fått endelig tilbakemelding angående
søknad om KM neste år.
Utgående beløp er greie å holde kontroll med,
men innpostene er det verre med, da det ikke
kommer fram hva innbetalingene gjelder fra alle.
Det står nå ca 271.600 på brukskontoen og på
plasseringskontoen 308.500. Det er ikke kommet
regning på medlemskontingent til alle. Anne ser
på det. De fleste klubber har betalt
startkontingent for KM. Her må det purres på
resten. Det mangler også noen innbetalinger på
bonusguiden som må purres på.
Bingoinntekter: kr 53050 for i år. (utbetales 2
ganger i året).
Anne ringer og spør banken hvorfor informasjon
på betalingsblankettene ikke kommer fram. Hun
gir beskjed til Bjørn hvordan det går.
Det er fortsatt ikke kommet penger fra O‐
festivalen. Vi bør få de i løpet av en måned nå, før
avslutningen av regnskapet.
Vi må ta grep om budsjettprosessen, men
budsjettet trenger ikke være ferdig før ca 13.
november. ( 1 uke før årsmøtet) Utfordringen er
at komiteene ikke ser behov for utstyr på
forhånd. Det må sendes ut mail til komiteene
med forespørsel om hva som trengs, og med frist
til å melde tilbake 20. oktober. Vi dropper egen
budsjettkonferanse. Spillemiddelsøknader for
kart er forsømt i det siste. Det er dumt, for der er
det penger å hente.
Styret mener det er bruk for noe arrangement‐
steknisk utstyr, f. eks. postutstyr, et stort bord, m.
m. Dette er det rom for økonomisk nå. Bjørn spør
om Tommy kan se over hvilket utstyr som trengs.
Vi kan også få ekstra støtte til dette.
Vi har hatt en del fine resultater i år. 13. plass i
NM jr‐Stafett er vel det beste.
Ungdommens Holmenkolldag var en stor suksess
i år.
Det er ellers litt vanskelig å få folk til stafetter, for
det fungerer ikke helt med at interesserte skal
henvende seg til Hans Jørgen. Vi bør kanskje
sette opp en motivator til enkelte
forhåndsbestemte løp. Ellers pekte Anne på
vanskeligheten med å komme inn i miljøet for nye
løpere. En beskrivelse av hvordan man gjør de

Anne

Hans J.

58/11

Barne‐o‐løp

59/11

‐ Ansvar
Sesongavslutning/
klubbkveld

‐ Planlegging

‐ Tidspunkt/ sted?
‐ Planlegging

60/11

Tur‐o‐kartprosjekt
‐ Status
‐ Oppfølging

61/11

Sponsorarbeid
‐ Planer

‐ Oppfølging av
draktreklame hos
klubbmedlemmer
‐ Nytt opplegg for å få
oppdatert drakter?
62/11

Vurdering æresmedlemskap
‐ Jfr. fortrolig vedlegg

63/11

Eventuelt

forskjellige tingene bør settes opp. Alle aktiviteter
er for øvrig lagt inn i aktivitetskalenderen. Der er
også sted og veibeskrivelse lagt inn.
Vi ber Anders finne ut om det er grunnlag for et
slikt løp, og eventuelt planlegge og koordinere
dette.
Denne bør være 6. eller 13. november. Hans
Jørgen må spørres hva som passer. Arnfinn må
ha listene klare. Videre planlegging utsettes til
neste møte.
Ingenting er gjort her enda. Bjørn og Einar har
snakka med Lissie Nordland. Bjørn tar kontakt
med Einar for å følge opp. Et møte, der også
Torbjørn, Anders , Lissie og Øystein Ingvaldsen er
med , kan være en ide.

Anders

Hans J./
Bjørn

Bjørn

Terje
Det var greit med 4 stykker i sponsorkomiteen i
år. Vi har fått mange nye sponsorer. Nå trenger vi
bare å pleie de vi har. Da er det nok med 2 stk i
komiteen.
Det blir møte med skistuas venner 20. oktober
angående salg av gratis parkeringsplasser til
Øyhus Motors kunder. Terje foreslår at det kan
lages et gjerde med diverse reklame, og at vi kan
dele inntektene med Skistuas venner.
Mange har ikke riktig draktreklame på. Vanskelig
å få det til å fungere når alle har sitt eget tøy.
Sponsorutvalget undersøker om noen kan sette
på all reklamen, f. eks. Toten Sparebank.
Tøyet som er hos Torunn må da sendes dit, slik at
alt er helt oppdatert når en kjøper nytt tøy. Tøyet
ellers må samles inn og sendes bort.
Olaf Småstuen og Gunnar Haug utnevnes til
æresmedlemmer i Gjø‐Vard O‐lag. Terje ordner
diplom, Margrete ordner glass med gravering
Utdelingen blir på årsmøtet. Bjørn ringer dem
snarest, før møtereferatet legges ut.
Valgkomiteen inviteres til neste møte, eventuelt
kommer med skriftlig rapport om framdrift.
Roald har mange premier hjemme (bøker og
termoser). Bjørn har også en del fra O‐festivalen.
Bjørn henter de som Roald har.
Vi bruker dem ved sesongavslutningen.

Bjørn

