MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 31.10.2011. kl. 19.00‐21.00
Sted: HiG, B‐Bygget
Til stede: Terje Gullord Anders Bergum , Hans Jørgen Bergum, Arnfinn Pedersen, Margrete Jørandli,
Bjørn Godager

Gjennomgang, godkjenning av ref. fra 26.09.11
Angående barneløpet, så er det blitt avlyst i høst. Det blir muligens arrangert til våren. Reklamepåtrykk på drakter
prøver vi å følge opp i vinter. Det må skaffes de merker som trengs. Så tar vi en dugnad på det.
Tøyforvalter må skaffe merker. Vi kan spørre Torkehagen sport om å få låne presse der?

Nr

Sak

Tiltak

Referatsaker
‐
‐
‐

Nytt kjøleskap innkjøpt –
Skistua
Innbrudd/ tyveri – Skistua
Møte med Skistuas venner 12.
oktober

Det har vært innbrudd på skistua. 2stk flatskjermTVer og et trillebord er borte. Innbruddet var
profesjonelt utført. Vi kan ikke lenger ha
flatskjermer der, da de ganske snart vil bli stjålet
igjen. Forslaget er å sette inn en gammel TV. Alarm
eller overvåkning blir altfor dyrt, og dessuten
komplisert å håndtere med så mange forskjellige
folk på dugnad der.
Bjørn og Tommy var på møte i MJØS-O,der Eskil
nå er aktivitetskoordinator.
Det var fokus på å få opp nye juniorer, siden mange
nå er borte. Felles lag til Jukola er mulig. Gjø-vard
ønsker å samarbeide med Løten der, samt HamarLøten på Tiomila. Klubbene kontaktes.

‐

Møte med Mjøs-O man 17.
oktober

‐

Skistua er nå med på GjøVards nye webside

Skistuas webside ser nå ut til å fungere.

‐

Vurderingsmøte ang.
spørsmål om å søke
Hovedløp 19. oktober
(Terje, Tommy og Bjørn)

Det er nå på plass arrangører for hovedløp og Olandsleir fram til og med 2014. Fint at
ungdommene tok initiativ for å prøve å arrangere.
Det har vært møter for å sjekke aktuelle
overnattingssteder m. m. Men 2013 og 2014 ble litt
tidlig for oss. Neste søknadsfrist er høsten 2012 for
Arrangementet for 2015.

64/11

Status valgkomitearbeid

65/11

Årsmøte, planlegging/
forberedelser

Valgkomiteen er i gang med arbeidet. Det har
kommet signaler om litt omorganisering i klubben.
Det blir litt voldsomt med sportslig leder når det er
bare 2-3 ungdommer som satser. Vi ønsker i stedet
å ha en rekrutt- og treningskomite, og der må det
være et styremedlem i alle fall. 3 stk er nok i
komiteen. Vi melder tilbake dette til valgkomiteen.
Sponsor/økonomiutvalg kan være 2 i stedet for 4
personer. Da blir det frigitt et par personer til
øvrige verv.
Det ble for øvrig lagt fram en ide om sponsortreff
på Skistua enten før eller etter jul. Lurt å pleie
sponsorene litt.
Skistua er bestilt. Diplom til de nye æresmedlemmene er under arbeid. Gjøvikglass vil bli ordnet
denne uka. Margrete ordner blomster til
æresmedlemmene og de som går ut av styret. Terje
og Margrete baker kake. Sissel spørres om hun kan

Frist

Ansvar

bake også.
Det meste av programmet sier seg selv her.

66/11

67/11

Økonomi/ budsjettplanlegging
‐
‐
‐

Medlemskontingent
Bonusguide
Økonomistatus

‐

Budsjettarbeid

Sportslig
‐

‐

Sesongavslutning 6.
november – planlegging
Treningsopplegg – planer

Regning på medlemskontingent er nå sendt ut til
alle. De siste har nettopp fått innbetalingskrav.
Purring på ubetalte bonusguider er sendt ut.
Kasserer er bortreist denne uka. Da er det vanskelig
å få oversikt. Bjørn må ta en runde med kasserer
etterpå.
Angående budsjett må vi se på årets budsjett og
regnskap først, og summene må justeres.
Det er satt opp et program for avslutninga. Hans
Jørgen tar først en oppsummering av sesongen
som gikk, og ser på hva som skjer utover vinteren.
Innetreninga starter snart på Gjøvik skole i
samarbeid med skiklubben. De minste trener kl.
18-19, mens de eldste trener kl.19-20.30. Da blir
det styrke og spensttrening.
Svømminga ser dessverre ut til å gå i vasken.
Kommunen har innskjerpet kravet til badevakt.
Det må nå settes opp en plan med navn og tlf nr
for hele vinteren. Og alle må ha kurs. Men ingen
kurs blir arrangert, og svømmeklubben er ikke
interessert i å bidra med vakter. Vi tar det opp på
avslutningen, så får de som er spesielt
interesserte, ta tak i det. Svømminga tas ut av
aktivitetskalenderen inntil videre.
Audun deler ut premier fra klubbmesterskapet.
Hans Jørgen deler ut blomster til Sindre, som tok
sølv i NM natt nylig.
Det deles ut bestemannspremie for KM (Eskil) og
for HL (Anders). I tillegg deles ut pris bl.a. til flest
starter jenter, gutter og nybegynnere. Her ble vi
enige om at klubbmesterskap heretter ikke skal
telle.
Retningslinjer for alle prisene må legges ut på
hjemmesida.
Aktiviteter for de yngste blir ved Anders. Bjørn
skaffer lerret og projektor, siden vi ikke har TV
lenger. OA kommer for å dekke møtet. Gjøvik
blad kommer ikke, men vil gjerne ha tilsendt
bilder.
Anders avtaler at ungdommene tar med tøy med
riktig reklame, siden ungdomsmedvirkningsprisen
skal deles ut. Styret tar med sine jakker i reserve.
Angående billedkavalkade i pausene: Bjørn har
noen bilder. Torbjørn og Tommy kan spørres om de
også har noen. Ellers er det få som fotograferer.
Hans Jørgen baker boller, Margrete baker kake, og
i tillegg bestiller hun ei stor kringle fra baker, så det
ikke går så mye tid og krefter på å ringe for å
skaffe kakebakere.
Det er bestemt at premien for flest starter i ARIESCupen skal være en lørdag i klatreveggen +
svømming i Røverdalen. Det må finnes en lørdag
når klatreveggen er ledig, helst før jul. Dette må
være klart til søndag 6. nov.

