MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 16.01.2012. kl 19‐21.30
Sted: Hos Knut Sterten, Frants Olsens veg 14
Til stede: Bjørn Godager, Arnfinn Pedersen, Bengt Erik Johansson, Margrete Jørandli, Knut Sterten. Fravær: Martin Øhman

Nr
12/12

13/12

Sak

Tiltak

Godkj. møteref.
fra 5.desember
og innkalling

Godkjent.

Gjenstående saker
fra Årsmøtet
‐Protokoll,
underskrift

‐Revidert
regnskap
med underskrift
‐Tøyforvalter

‐Bengt har snakket med Tom Torkehagen angående trykk av reklame på tøyet
vårt. Da kom det fram at han også kan levere klubbdrakter. Men siden han
samarbeider med Craft, må vi da skifte leverandør. Styret syntes det var en
god ide at Torkehagen hadde lager av tøy, og at medlemmene eventuelt
hentet hos han. Da trenger vi ikke egen tøyforvalter, og reklametrykk blir
også profesjonelt utført. Arnfinn tar videre kontakt, siden han uansett skal
forhandle om videre sponsorkontrakt. Det ble også nevnt at egne bager eller
ryggsekker og eventuelt luer eller buff i klubbfarger kan være en ide. Arnfinn
tar kontakt med Torunn for å høre hvor mye tøy som må bestilles. Lageret er
ganske tomt nå. Knut kunne for øvrig ta resten av tøyet som er hos Torunn og
lagre det. Arnfinn har en som eventuelt kan sy reklame på det.

Web‐støtte

Vi har ikke fått tak i noen ny utleieansvarlig etter Olaf. Bjørn spør en kollega
som bor like ved Skistua om hun kan ta det. Vi må antagelig betale henne en
viss kompensasjon, men siden vi ikke har lykkes i å skaffe noen er det
uunngåelig. Det må også prates med Olaf. Bjørn ordner det.
Jens og Anders har sagt ja til å være behjelpelig med Web‐sideoppdatering

Brønnøysund‐
registeret

Bjørn har nå fått alle personalia som trengs. Noen underskrifter mangler
fortsatt.

Utleieansvarlig
Skistua

14/12

Protokoll er underskrevet.
Det er purret på revidert regnskap. Bjørn vet at det er godkjent. Men Roald
Kleppe, en av revisorene, er bortreist. Vi får det nok når han kommer tilbake.

Skistua og
Skistuadagen
5.februar

Frist

Ansvar

Bjørn

Arnfinn

Bjørn

Knut er i gang med å tømme postboksen.
Det mangler en person i tur‐o‐komiteen fortsatt. Knut spør Rune Engen.
Det er fortsatt ikke noen innkalling til kretsting. Knut ringte nestformann Jon
Vegard Lunde under møtet, men han hadde ikke pratet med leder Terje
Ruttenborg i det siste. Vi vil ikke bruke mye tid på dette nå, men heller
konsentrere oss om drift av egen klubb.
Det meste er under kontroll. Det mangler bare sponsor til avisannonse. Det
skal være møte onsdag. Terje sier fra hvis det er noe som mangler. Vi kan
bruke noen som skal sone i det fri til noen av oppgavene, det har vi gjort før.
Innrammede, gamle bilder er på plass på Skistua, men det bør være navn på
personene som er avbildet. Bildene bør også skannes, da de ellers kan gå tapt
ved brann, innbrudd o.l.. TV er på plass, men det er usikkert om den virker.
Bjørn har uansett en som skal kasseres, som eventuelt kan settes dit. Arnfinn
mener vi bør overta Skistua, men det ble ikke diskutert videre.
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15/12

Status sportslig
‐samarbeid
treningsløp

‐trening/samlinger

16/12

Medlemsfest ?

17/12

Arrangement
Status og
oppfølging ansvar
KM lang og stafett

Samarbeid mellom Toten Troll, Raufoss og Gjø‐vard om treningsløp blir en
realitet. Det blir treningsløp etter de større løpene på poster som står ute da.
Det er treninger både tirsdager og torsdager i Toten‐Troll/Raufoss. Det er
mange nye rekrutter i Toten Troll og Raufoss nå, og de skal også arrangere
nybegynnerkurs. Det blir arrangert bedriftsløp i distriktet 14. august. Vi kan
bruke postene fra det løpet også til trening.
Bengt har laget en plan for dette. Den er sendt til Audun, Martin og Hans
Jørgen slik at de kan se på den også. Den blir endelig vedtatt senere. De unge
skal velge ut noen løp det satses på.
Det var tenkt vi skulle ha en samling på Skistua i forbindelse med skistua‐
dagen. Men det blir litt for tidlig. Det vil vel passe bedre i mars en gang,
kanskje
Tommy har sagt ja til løypelegginga. Knut blir løpsleder begge dager, mens
Arnfinn blir assistent. Flyklubben tilskrives i forbindelse med arrangementet.
Det skal arrangeres på Skjelbreia‐kartet fra den innerste delen av flystripa‐
Knut låner mye av utstyret fra kommunen. Kartet må revideres litt. Bjørn kan
kanskje ordne det, i samarbeid med Tommy som har sagt seg villig til å være
løypelegger. Vi må også se om vi kan finne en klubbkontrollør. Et par
hedmarksklubber har spurt om vi kan flytte arrangementet til en annen helg,
men det finner vi ikke aktuelt.
Feil i Eventor må rettes.

Trenings
utvalget

Knut/
Arnfinn

Bjørn

Forespørsel om
Aries –cup

Vi er forespurt om å arrangere knock‐out sprint i Aries‐cupen 9. mai på
Eiktunet. Vi sier ja til det. Eskil har sagt seg villig til å være løypelegger. Bjørn
tar jobben som løpsleder. Det er et enkelt løp å arrangere. Kartet må justeres
litt. Bjørn kan spørre Sindre om det.

Status angående
forespørsel om
O‐landsleir og
Hovedløp 2015,
eller senere år
Idretts‐
registreringen

Det utenomsportslige er vi enige om å sette bort til andre. Gjø‐Vard tar seg
bare av det sportslige. Kallerudområdet er ikke helt klart til å ta i mot folk
enda.
Den nye hallen må også bli ferdig først, så her er ikke alt avklart enda.
Bjørn er i gang med den.

.

19/12

Medlems‐
registreringen

Knut

20/12

Forberedelse av
møte med
komiteer og utvalg

Her er det fortsatt en del som ikke stemmer. Bjørn delte ut status i registret i
møtet. Knut har fått en CD av Anne og Jan og skal følge opp. Ellers er det
Randi Skaaraaen som sannsynligvis kjenner dette best i klubben siden det nye
systemet ble innført da hun var kasserer.
Dette møtet blir på høgskolen. Komiteene kommer da med sine beretninger.
Vi bruker tid på dem da. Det er viktig med en fin informasjonsbrosjyre. Vi må
sørge for at folk har riktig klubbtøy med når de fotograferes.

21/12

Revisjon av
Handlingsplan

22/12

Økonomi

18/12

23/12

Brosjyre til
sesongstart

24/12

Eventuelt

Vi utfordrer komiteene til å komme med innspill. Styret må også se på
planen.
Den er gyldig ut året, men vi kan godt ha ny plan før året er omme.
Knut
Alt er i rute med betalinger nå. Knut mangler noen permer for å se hvilke
regninger som er sendt ut. Kasserer får sponsorkontraktene og sender
regning på beløpet. Han sjekker videre at beløpet kommer inn.
Oppfølging av utsendelse av medlemskontigent er sentralt – inklusive
purrerutiner
Bjørn
Vi bruker noe tid på det på neste møte.
Gjøvik idrettsråd skal ha møte 20. mars og Gjø‐Vard er forepurt om å være
arrangør. Bjørn skal være med på det. Han vil forsøke å få møtet flyttet til
høgskolen, da det er litt tungvint å ha det på Skistua
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