MØTEREFERAT
Utvidet styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 13.02.2012. kl 19‐21.30 Sted: HIG, rom B314. Til stede: Ann‐Magritt Sande
(skistua), Einar Sigstad (tur o), Hans Jørgen Bergum (kart), Bengt Erik Johansson, Martin Øhman,
Bjørn Godager, Anders Bergum, Arnfinn Pedersen, Margrete Jørandli. Fravær: Knut Sterten,
Terje Gullord (sponsor)
Nr

25/12

Sak

Tiltak

Godkj. møteref. 16.01.2012

Gjennomgang av møtereferat.
Kommentarer: Ikke sendt inn til Brønnøysundregisteret
enda. Idrettsregistreringen er gjennomført av Bjørn.
Bengt har snakka med Terje Ruttenborg ang. kretsting
og fått til svar at han ikke har hatt tid. ARIES‐Cup for
Gjø‐Vard byttet til 6. juni for å hjelpe annen arrangør.

Planer/ aktiviteter/ønsker i
komiteeer og utvalg
a)

Skistua (v. Ann‐Magritt)

b) Tur o ( v. Einar)

Omsetningen fra nyttår til og med 5. februar har vært
kr. 63.000, hvorav kr. 26.000 er parkering og kr. 37.000
salg. Dette er noe lavere enn i fjor.
Skistuadagen var i år veldig kald. Det kom en del folk,
men salget var bare en tredjedel av det det har pleid å
være. Vi har møte med skistuas venner hvert år, og vil
fortsette med det. Skistuadagen vil vi også gjerne
fortsette med. I møtet med Skistuas venner ble det
bestemt at det skal males en vegg som gjenstår inne i
kafeen. Det må også males vinduer etter innbruddet i
fjor. Dette må gjøres på dugnad til våren.
Angående erstatter for Olaf: Bjørn har spurt en kollega.
Hun har sagt ja til å ta på seg utleien. Vi må betale
henne litt, men det er ikke snakk om store summer. Vi
kan eventuelt legge på leien litt neste år.
Vaskinga vil hun ikke ta på seg, så vi må se hvordan vi
ordner det. Muligens kan ungdommer i klubben gjøre
det mot litt betaling, slik som før.
Skistuakomiteen ønsket en medlemsoversikt, så de vet
hvem de kan sette på dugnader. Det kan de enkelt få
tilgang til. På grunn av flere innbrudd både i
parkeringskassa og på Skistua, er det blitt foreslått en
bom like nedenfor. Karl Aksel Klevenberg i Skistuas
venner har diskutert det med Arnfinn.
TV på Skistua er nå i orden.
Bjørn kom med forslag om skistueboller, dvs boller som
kommer halvstekte og kan stekes ferdig rett før
servering. Lurt i stedet for kaker? (Kaker selges veldig
lite).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Arbeidet med tur‐o er ikke starta enda. Tur‐o komiteen
blir Arne Strandlie, Einar Sigstad og Svein Skoglund.
Rune Engen blir med og henger ut poster. Det meste
må gjøres etter påske, da Svein, som har oversikten, er
bortreist i mars. Noen forslag var f. eks. å lage et
spesielt opplegg for nærmiljøet og få støtte fra NOF
(søknadsfrist 1. mars). Kart som er aktuelle er i så fall
Øverby og Hovdetoppen. I fjor hadde vi noen
kulturminneposter. Vi kan kanskje ha flere i år?
Sykkelorientering var positivt, så det blir gjentatt i år.
For at folk skal få komme på nye kart kan et samarbeid
med Toten‐Troll om poster f. eks. i Karidalen være
aktuelt. Vi kan også spørre Raufoss om Skumsjøen sør.
Flyplasskartet i samarbeid med de andre klubbene er
aktuelt i år også. Vesterås blir antagelig et av kartene.
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c) Sponsor (v.Arnfinn)

d) Trening/sportslig
(v. Martin og Bengt)

Kart.( v. Hans Jørgen)

Sponsorarbeidet går bra. Vi har fått en ny sponsor,
Syljuåsen. Sagstuen går ut.
Toten Sparebank vil ha ei liste over medlemmene. Vi
tenker at de kan få det.
Toten Sparebank har også en sponsorpris til den som
markedsfører banken best. Det kan være noe å strekke
seg etter (er på 15000 kr). Ellers er det veldig bra at
ungdommene stiller i avisa med drakter. Må fortsette
med det.
Bjørn har tatt opp med Terje/ Arnfinn om sponsorene
ønsker ekstra eksponering i kommende sesong‐
brosjyre, og dette blir fulgt opp.

Sponsor‐
utvalget

Trenings og konkurranseplan er nå klar. Det blir
fellestrening med Toten –Troll etter våronnløpet 15.
mai . 28. august har Gjø‐vard treningen etter KM.
Snertingdal vil også gjerne arrangere en fellestrening
på go‐cart banen. Da må det eventuelt byttes ut et løp
på planen. Audun ser på det. Det må skje snart, for alt
er nå nesten i boks.
For barn født 1998‐2002 er det planer om en ny
pokalcup. I den inngår Aries‐cupen og 5 andre utpekte
løp. En dag i oktober/november med sesongavslutning
og premieutdeling er ønskelig.
Løp det satses på i år er 15‐stafetten 19. mai. Her vil vi
gjerne ta med rekruttene. O‐fesltivalen 22.‐24. juni.
Her har Hans Jørgen allerede bestilt hytter. Det blir
påmelding i mai. Innbydelsen blir klar til sesong‐
åpninga. Da vil det også bli klart hvor mye egenandel
en blir.
Rekruttenes dag i Holmenkollen 2. september vil vi
selvsagt reise til. Den er i år samtidig med world cup,
så det blir kanskje løyper for de litt eldre også?
Ringreven 23. september. Vi håper på mer enn ett lag i
år!
Det er påmeldt et herre‐ og et ungdomslag til Tio‐mila,
og et herrelag til Jukola. Lørdagstreninger ble etterlyst,
da det vil være en fordel for de som skal løpe stafett til
våren.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Det jobbes etter kartplanen 2012‐2014, men komiteen
savner litt en plan for arrangement framover i tid.
Bjørnsveen‐ sprintkart‐ blir ferdig i år.
Kopperud‐sprint‐ også. Gjøvikmarka‐ turkart: Torbjørn
er i gang med å lage grunnlaget. Han laster ned data fra
kommunens kartdatabase. Markaarbeidet tas i
sommer, rentegning til vinteren
Eiktunet : Kartet må ordnes litt til Aries‐cupen 6. juni.
Sindre ordner det.
Vesterås: Får ikke tak i synfarere i år. Utsettes derfor til
2013. Biri – nærkart‐ ferdig 2013. Øverby –revisjon‐
2013‐2014. Angående et eventuelt kart til hovedløp:
Fristen for å søke om arrangementet i 2015 er utsatt til
mars 2012. Vi må antagelig utsette det til 2016, da vi
ikke er endelig klare med søknad nå.
Skjelbreia: Det må foretas noen mindre korrigeringer til
KM.
Printing av kart: Torbjørn tar seg av de ukentlige
treningene og Stifinneren. Hans Jørgen printer til
offisielle løp som Aries Cup og KM.
Spillemidler: Torbjørn jobber med
Bassengparken/Holmen og ferdigstillelse av søknaden
der. Vi henger litt etter med andre kart. søknadene bør
tas fortløpende, ellers kan det være vanskelig å
rekonstruere utgiftene.
Vi kommer til å sende ut informasjonsbrev til skolene,
der vi sender med kart. dette må omtales i avisa , så
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Tøyforvaltning og
reklame
Flytting av tøy til
Torkehagen
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Informasjonsbrosjyre til
sesongen 2012
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Forberedelse sesongstart‐
arrangement
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Status arrangement
Aries cup
KM‐ lang og stafett
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Økonomi
Status
Medlemsregister og
forberedelse til
fakturering av
medlemskontingent
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‐ Eventuelt
‐ Handlingsplan

Tøyet blir flytta til Torkehagen. De lager ei liste. Vi
skriver opp hva vi kjøper, og Knut sender oss
regning. Reklamen blir ferdig påtrykt. Noen av
ungdommene har designa ny overdel , som Craft
kan levere. Vi kan få ei overtrekksjakke som er
ganske lik den vi har nå.
Ungdommene vil også gjerne ha en sprinttrøye
(singlet), men det er ikke endelig bestemt enda.
Prisene vil bli subsidiert av klubben, men hvor
mye man skal betale er ikke endelig bestemt. Vi
antar at
Draktene ikke vil bli klare før ca 1. juni
Den må være klar til sesongstart 12. april.
Innholdet bør være litt fyldigere enn før. Bjørn er
alt i gang med å legge inn det som er klart. Det
bør være med noe om turene våre. Den nye
banksjefen i Toten Sparebank kan også få skrive
litt i brosjyren. Medlemsfordelene ( oppdatert
utgave) må også være med der. Brosjyrearbeidet
koordineres av styret ved Bjørn.
Arrangementet ble fastsatt til 12. april.
Forberedelsene utsettes til neste møte.

Bjørn

Løypelegger Eskil og løpsleder Bjørn har alt
under kontroll

Bjørn

Styret

Tommy er løypelegger, Knut løpsleder m. Arnfinn
som assistent
Arnfinn blir også assistent for Tommy på
løypeleggersida
Knut
Ingen status denne gang, da kasserer ikke var til
stede.
Vi må ordne så det blir fakturert før i år enn i fjor.
Dert er noen som ikke ligger inne med riktig
kategori enda. Knut må involveres her.
Martin foreslo å ta opp status for de yngste til
sommeren. De som har vært med en del, skrives
opp med alle data og får tilsendt regning på
medlemskontingent,
Bjørn
Det var ikke kommet noen innspill fra komiteene.
Vi tar den opp igjen senere

