MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 14.05.2012. kl 19‐21.00
Sted: Hos Martin Øhman, Ragnhildsvei 10, Til stede: Knut Sterten, , Anders Bergum, Margrete Jørandli, Arnfinn Pedersen, Bjørn Godager, Martin Øhman.
Nr

42/12

43/12

Sak

Tiltak

Godkj. møteref. 19.03.2012
Godkjenning av innkalling
Referatsaker

Ok

Strategi og handlingsplan

Arrangement
‐ Ariescup 6.juni 2012
-KM lang og stafett

44/12

Videreutvikling av opplegget
for tur‐o

Ok
Det var årsmøte i idrettsrådet på skistua 20.mars. Det var mye folk der. Bjørn var vår representant. Det kom fram at vi
ikke har meldt inn alt av aktiviteter. Vi kan også ta med alle løp og når vi er med på andre klubbers aktiviteter.
Lagledermøte på Raufoss 15. april. Bjørn og Tommy var der. På møtet var det en positiv tone. Det ble bestemt at
det skulle gjennomføres et kretsting for 2011 snarest mulig.
Det var sponsortreff for Toten Sparebank 24. april. Vi fikk mye positiv omtale der!!
Kretsting for 2011 ble gjennomført lørdag 12/5 på Toten, etter våronnløpet. Våre representanter var Arnfinn og
Åshild. Jon Vegard Lunde fortsetter som leder ut 2012. Det kom fram at Oppland O‐ krets har fått innvilget kr 15000
til rekruttarbeid fra fylket som ikke er brukt enda. Vi kan få dekket noen av utgiftene i forbindelse med rekruttenes
dag i Holmenkollen.
Da må vi dokumentere utgifter. Hans Jørgen har papirer på det. Vi tar opp det med Nils Harald Staff, som er kasserer i
kretsen. Ellers ble det lagt merke til at vi hadde en nedgang i antall aktive fra 155 til 74. Dette skyldes at vi nedjustert
antall reelt aktive medlemmer ved idrettsregistreringen, mens totalt antalt medlemmer er ca som før.
Bjørn leverte et utkast basert på planen Martin hadde laget etter forrige møte, samt innspill fra Bengt og andre.
Hvordan vi skal holde på de beste ungdommene og få tak i nye ble diskutert. En løpeklubb for hele mjøsområdet ble
nevnt. De unge selv er mest opptatt av at det må være et miljø med flere som satser, slik at de har noen å bryne seg
på også under trening.
Til Tio‐mila og Jukola kan vi eventuelt stille lag sammen med andre klubber i området. Voksne løpere som bor fast i
området er viktig å finne . Men hvor er O‐løperne mellom 20 og 40 år?
Bjørn spurte om Martin kunne videreføre og være koordinator for den nye handlingsplanen, og han sa seg villig til
det. Tillitsmannshåndboka på nettet må ses i sammenheng med planen. Vi må diskutere videre etter hvert hva som
skal gjøres .
Aries Cup: Kart og løyper ferdig. Astrid bidrar med adresser på hjelpere fra rekruttforeldre. Eskil setter opp behovet.
Vi prøver å bruke de nye i klubben mest mulig her. Bjørn er løpsleder og koordinerer.
KM: Knut har ordna samlingsplass utenfor kartet. Vegen brukes til parkering. Tommy er i gang med løypelegginga.
Terje Ruttenborgs buss er leid inn til tidtaking m.m. Innbydelsen kommer i slutten av mai .Ansvar for diverse
fagområder overlater Knut til andre. De aktuelle får beskjed senere. Raufoss har enda ikke svart angående bruken av
kartet, men det er nok i orden.
Her ble det også nevnt at kommunen skal flyfotografere området sør for flyplasskartet i 2013. Dette er et flott område
som vi burde kartlegge, eventuelt sammen med Raufoss. Anders tar med seg ideen til møtet i kartutvalget. Knut
mente at vi burde legge opp kartproduksjonen etter flyfotograferinga i de forskjellige områdene. Men vi må også se
på hvilke arrangement som er aktuelle. Norgescup i 2014 ble nevnt. Her er søknadsfristen til høsten. Bjørn nevnte å
gjenoppta O‐land (oppe på lagledermøte), men dette er det ikke begynt å arbeide med enda.
Tommy kom med et forslag her, som kommer i Veivalg senere. Det er basert på et opplegg som Karlstad i Sverige har
prøvd ut med hell. Tommy skulle vært på møtet og prata om det, men ble dessverre syk. Nærorientering, dvs
turorientering i nærområdet, er et godt forslag. Vi har også mulighet for å få ekstra støtte til det. Men vi ønsker ikke å

Frist

Ansvar

Alle

bare lesse det over på den eksisterende tur‐o‐komiteen. Anders tar også med dette forslaget til kartkomiteen, da
nødvendige kart inngår.
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Sportslig
‐opplegg, koordinering, støtte‐
ordninger/egenandeler,
Norgescup/NM‐ koordinering
Bestilling av haller
‐

46/12

Tøy

47/12

Økonomi

48/12

Eventuelt

Vi må få på plass koordineringen av Norgescupløpene. Bengt Erik kontaktes angående dette.
Støtteordningene for klubbens medlemmer er ikke oppdatert i det siste. Som hastesak ble det vedtatt at
det ikke skulle være egenandel for Tio‐mila, mens Jukola får en egenandel på 500 kr. Ellers skal løperne
betale etteranmeldingsgebyr selv, og de må betale hvis de ikke starter. Og løpere som er over junioralder
betaler startkontingent for løp i juli.
Det ble ikke noe lag til 15‐stafetten. Heller ikke rekruttene drar, da interessen var veldig liten. Muligens
skyldes det at det var på en inneklemt lørdag, med skolefri fredag.
Svømmehall er bestilt, selv om det er få som bruker den. Tidspunktet er dårlig nå. Flere mente at det
burde flyttes til kl 12, slik at man kan svømme etter trening og ikke bruke hele dagen.
Skole til vintertrening bestilles til høsten
Løpstøyet er i sving. Designet er litt endret, men i samme farger som før. Det kommer ferdig trykket med
reklame. Overtrekkstøy hadde vi mye av, så vi skal få trykket reklame på det av Bekken og Strøm for
11500kr.
Priser på tøy blir subsidiert av klubben. Utsalgsprisen til medlemmer blir:
Overtrekksjakke: kr .400,
Overtrekksbukse: kr. 400
Løpstrøye: kr.300
Løpsbukse: kr.300
Prisene legges ut under tøy på hjemmesida

Bjørn

Økonomien er bra. Pr utgangen av mars k. 257.000 i driftsinntekter, kr. 132.000 i driftskostnader, dvs . et
overskudd på 125.000 ( men det er fra nå av utgiftene kommer for alvor) Vi hadde ved utgangen av april
171.000 på driftskonto og ca 500.000 på høyrentekonto. Medlemskontingenten er det enda ikke blitt
orden på. Knut skal se på det sammen med Bjørn. Det bør ordnes før ferien.
120 000 overføres foreløpig for O‐festivalen. Resten kommer med det første når regnskap er revidert
etter at spillemiddeldelen ser ut til å ha falt på plass som den siste brikken.

Knut

Ingen saker

‐

Arnfinn

