MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag.05.12.2011. kl 19.00‐21.30
Sted: Hos Bengt Erik, Plassvingen 18, Gjøvik. Til stede: Knut Sterten, Margrete Jørandli, Bengt Erik Johansson,
Martin Øhman, Bjørn Godager, Anders Bergum

Nr

Sak

Tiltak

1/12

Konstituering av
styret/arbeidsform,
arbeidsdeling

Handlingsplan ligger på hjemmesida. Kopi sendes til nye
styremedlemmer. Det er snart tid for å revidere den.
Lovene er også styrende. De ligger også på hjemmesida.
Tillitsmannshåndboka beskriver rollene til de forskjellige i
styret. Den er også en grei støtte for andre i klubben.
Årshjulet følges som før fra sesongstart til
sesongavslutning, årsmøte i november.
Av styremøter har vi 7‐8 i året, flest om vinteren. Det har
vært mange ekstra saker de siste årene, men nå blir det
kanskje litt roligere. I år kjører vi ikke ekstra dugnader, da vi
har bra overskudd nå.
Web‐ informasjonen er mer fleksibel nå med den nye sida.
Alle kan få adgang til å legge ut stoff. Torbjørn og Bjørn har
adgang nå, samt Eskil. Han er behjelpelig med å legge ut
stoff for de som ikke kan selv.
Ungdomsrepresentanten bør ha hovedansvaret for
Ariescupen, dvs. prøve å få med flere, sette i gang
treningssamlinger o.l.
Kasserer vil helst sende opp bilag for en og en måned til
Erik Hasli, som fortsatt fører regnskapet. Både kasserer og
formann disponerer bankkontoen.
Det bør sjekkes opp at medlemskontingenten kommer til
våren.
Nestleder Bengt Erik vil gjerne være med å rekruttere
ungdommer, f. eks. fra skiklubben. Litt o‐teknisk trening for
dem kan være aktuelt. I tillegg tar han enkelte
representasjonsoppgaver for klubben, og avlaster dermed
leder litt.
Martin jobber mest med ungdommene opp til
13 år, sammen med Astrid og Are. De vil prøve å få den
yngste gruppa (opptil 8 år) mer integrert i resten

2/12

Oppfølging etter årsmøtet
Protokoll, statusoppfølging,
endelig årsmelding, budsjett
Oppdatering av websider
(styret, komiteer og utvalg)
Organisering av kassererjobb.
Tilgang til nøkkel/postboks
Utsendelse av årsmelding til
Sponsorer er utført.
Ubesatte verv

3/12

Skistua
Oppfølging etter hærverk
Forberedelser til skistuas dag
1.søndag i februar.

Frist

Ansvar
Bjørn

Vi må purre på revidert regnskap.
Websidene må oppdateres med nye navn.
Vi mangler en til å koordinere websida. Bengt spør Jens om
han kan ta det, eventuelt i samarbeid med Anders
Knut overtar nøkkelen til postboksen. Han får den av Anne.
Trenings‐ og rekrutteringskomiteen mangler en person.
Bengt Erik går inn der i tillegg til de 3 andre.
Vi mangler en som kan ta seg av utleie av Skistua. I tillegg
mangler tøyforvalter, og materialforvalter.
(Navn som Arne og Sissel Strandlie ble nevnt som mulige,
men ikke noe er avklart enda)
En person mangler også i tur‐o‐komiteen. Der vil Knut
ringe Rune Engen og spørre han.
Styret må få en rapport om status etter hærverk.
Knut ringer Olaf om det
Terje har hatt mye med det før. Han bør spørres om han
fortsatt vil være med, og hvordan samarbeidet med
skistuas venner ordnes. Viktig at noen i styret har
samarbeid med dem.
Skistua har egen link nå på websida vår

Knut

Bengt Erik

4/12

Status tanker/vurderinger
vedrørende å søke
arrangement av Hovedløp
/ O‐landsleir 2015 eller
eventuelt senere

5/12

Kretsting/Oppland o‐krets

6/12

7/12

Informasjon til
medlemmene ut over
webside

Tommy og Bjørn har allerede undersøkt en del angående
dette, da det har kommet ønsker fra en del eldre
ungdommer om å ta et slikt arrangement. De har landa på
at Kallerudhallen/Høgskolen må være base for slikt som
overnattinger, mat, osv. Det er viktig at det sportslige får
gjenklang hos medlemmene. Vi trenger noen ildsjeler som
er bosatt her. De fleste som tok tak i det er flytta nå.
Tommy og Bjørn undersøker videre, da ungdommene
fortjener å bli tatt på alvor.
Martin kom med tanker om å arrangere et årlig løp som
kunne trekke mange deltagere. Et sprintløp kan være en
ide her. Det er litt lite løp i oppland gjennom sesongen.
Det er ikke blitt arrangert kretsting i Oppland i år, og det er
heller ikke kommet noe varsel om ting. Varslingsfristen er
2 måneder. Tinget er lovpålagt. Knut tar kontakt med
nestleder Jon Vegard Lunde om dette.
Det har heller ikke vært noen oppfølging i kretsen
angående hvem som skal arrangere løp, osv. Bjørn har
purret mange ganger. Til slutt tok nestleder tak i KM‐
søknaden vår. Bjørn har også foreslått at Gjø‐Vard kan
være med å arrangere O‐land, men har ikke hørt noe fra
kretsleder.

Informasjonsbrosjyre til
sesongstart

Komiteer og styret står for oppdatering og informasjon.
Eirik kan eventuelt få trykke den. Det ble mye feil i første
utgave forrige sesong og prosessen må bli bedre til våren.

Medlemsfest

Medlemsfest tas opp på neste styremøte

Informasjonsbehov i tillegg

Vi bør tenke over hvilken informasjon laget skal sende ut.
Bjørn spør spesielt nye styremedlemmer om de har noen
tanker om det.
Klubbtøy og reklame på tøy tas opp på neste styremøte.
Nytt tøy må bestilles snart
Eskil leder innetreningene nå.

Sportslig
‐Status organisering og
trening. Oppfølging med
ansvar?
Planer/opplegg

Samarbeid med andre
klubber om
treninger/treningsløp

Planer for økonomiske
støtteordninger

Det bør sys sammen et aktivitetsprogram for alle, slik at
det henger sammen.
En person som koordinerer reisene for klubben bør være
på plass i slutten av februar. Hans Jørgen har tatt på seg
ansvaret for Jukola, Tio‐mila og O‐festivalen. Bengt og
Martin snakker med Hans Jørgen. Det bør blinkes ut et løp
på våren der hele klubben er med.
Samarbeid om treningsløp mellom Gjø‐vard, Toten‐Troll og
Snertingdal, eventuelt også Raufoss, ble foreslått. Bjørn
har så vidt lufta ideen for de andre klubbene. Styret synes
det er en god ide., særlig nå som vi har flytta
treningsløpene til tirsdager. Terminliste for treningsløp
må på plass i februar. Ungdommene bør få tilbud om o‐
teknisk trening, enten i stedet for treningsløp eller i tillegg.
Dette tas opp i treningskomiteen. Bjørn vil kalle inn til et
styremøte der alle komiteene har med representanter.
Dette ble bestemt til 13. februar.
Tas opp senere
Tidspunkt for sesongstart utsettes til et senere møte.

Tidspunkt for sesongstart

8/12

Status og oppfølging,
ansvar KM lang og KM
Stafett
‐Valg av kart, arena, status
løpsledere, løypelegger,
annet. Oppfølging. Ansvar

Det er mulig å arrangere både på Revhiholen , Veset og
Skjelbreia. Det undersøkes først litt hvordan mulighetene
er på Skjelbreia, da det er enklest å arrangere der. Tommy
har sagt seg villig til å være med på løypelegginga. Vi må
først få på plass en løpsleder. Knut er litt interessert, men
det må være med en til, siden vi skal arrangere to løp

Bjørn
Tommy

9/12

Politiattester

Alle i styret får nå dette i orden etter hvert (Knut søker
straks).
De nye i aktuelle komiteer må ordne det etter hvert

10/12

Møteplan fram til
Sommeren

Styremøter 16. januar (hos Knut), 13. februar, 19. mars. Et
møte etter påske settes opp senere.

11/12

Eventuelt
‐Søknad fra Eskil Sande

Eskil søker om å få dekker kr.2500 til trenerutdanning.
Dette vedtas enstemmig.

Gullord om dekning av
trenerutdannning.
‐Voksenopplæringsmidler

Klubben får hvert år noen midler fra voksenopplæringen i
forbindelse med løp vi arrangerer. Det er et skjema som
må fylles ut. Knut gjør dette i samarbeid med Bjørn

