MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 10.09.2012. kl 19‐21.00 Sted: Hos Margrete Jørandli, Nybovegen 26, Dokka

Til stede:

Bengt Erik Johansson, Martin Øhman, Bjørn Godager, Anders Bergum, Arnfinn Pedersen, Margrete
Jørandli, Knut Sterten

Nr

25/12

Sak

Tiltak

Godkj. møteref. Mai 2012

Gjennomgang av møtereferat. Godkjent.

Referatsaker
a) Aries‐cup

Ariescup på Eiktunet 6/6 var vellykket

b) Miljøsamling Beitostølen

Vellykket miljøsamling på Beitostølen i forbindelse med
O‐festivalen. Ca 50 stk til stede

c) KM
d) Poster gitt bort til skoler

e) Innkjøp av spesialpapir
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Strategi og handlingsplan

Flere seniorer

Kart og arrangement

Rekrutt

Skistua

Turorientering

KM gikk veldig bra. Folk var fornøyde med løypene.
Bjørn har fått tak i 400 sammenleggbare postskjermer i
Plast. Noen av disse er gitt bort. Både Fredheim ,
Bjørnsveen, Kopperud og Gjøvik skole har fått poster. Vi
har også en del til overs.
Det er kjøpt inn 500 A4 og 200 A3 ark av et tykkere papir
som det ikke trengs plast på. Dette er en ny type som
selges med 40% rabatt i september. Vi tester den
til trykk av kart og brosjyrer. Kan også brukes til
startnummer og plakater
Det er sendt forespørsel til Erlend Slokvik om han kan
hjelpe til overfor de som vil satse, men han foreløpig ikke
svart på henvendelsen. Martin har også spurt Hans
Jørgen om å bidra, men i en annen grad enn før.
En del punkter i handlingsplanen er viktig å jobbe med .
Martin ønsket å få forslag på navn som kunne spørres .
Vi var enige om å få flere seniorer i klubben. De som kan
spørres her er Bengt Erik, Jens Harald, Audun, Hans
Jørgen og Eskil.
Det må være en tydelig plan for nye kart. Vi må ha minst
ett nytt kart i året, men gjerne to, f. eks. ett sprintkart og
ett skogskart. Skjelbreia sør ble foreslått . Vi kan gjerne ta
kostnadene med dette, og la Raufoss bruke det også.
Men synfarere må bestilles lang tid i forveien, så løp på
dette kartet må vi komme tilbake til.
For å få til et større arrangement, må vi ha dialog med
forbundet.
Forslag på aktuelle personer til å jobbe med dette ble
Tommy, Torbjørn, Bjørn, Anders og Knut.
Det arbeides for øvrig med å dra i gang O‐land igjen. Her
er det kretsen som er pådriver, sammen med Jens Harald
Fossheim.
For å få flere rekrutter kan turorientering i nærmiljøet
være bra. Å gi bort kart til skoler og å lage nye kart er
også viktig. Folk som kan spørres om å være med er
Martin, Hege og Astrid, f.eks.
Velfungerende komite.
Her fungerer også komiteen, men en revitalisering for å
ev. lage et utvidet tilbud er kanskje ønskelig.
Mulig å spørre Arnt Oluf Eide, Tore Jøranlid og Øyvind
Lien, i tillegg til Einar Sigstad.

Frist

Ansvar
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Økonomi

Plan for høsten
‐ Administrativt
‐ Sportslig
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Sportslige planer for
klubben neste år
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Tøy, status
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Skistua, status

Vi har nå fått 120 000 for O‐festivalen 2010. Av det er
ført 50.000 som inntekt i fjor, og 70 000 i år. Driftsresultat
er dermed 72 000 kr (2000kr i tillegg til O‐Festivalen).
Det er innkjøpt tøy for 67 000 kr, men pr juli er det bare
solgt for 22 000kr (Men mer er betalt inn senere) Vi har
fått 24 000 i Bingoinntekter, samt resten av sponsor‐
inntektene nå. Det er betalt ut 126 000 kr i start‐
kontingent i år til nå. Utgiftene for hele fjoråret var
131.000 kr, så her er det en stor økning. Vi mangler
fortsatt medlemskontingenten, da det ikke er sendt ut
krav enda. Men 3000kr er innbetalt av nye medlemmer,
uten at de har fått regning. Knut setter straks i gang med
innkrevingen nå. Regninger på startkontingent for vårt
eget KM sendes ut snart, og også rapportene til NOF.
Styremøter 8. oktober og 19. november.
Sesongavslutning lørdag 17. november på Skistua . Det
er forslag om et mer ungdomspreg på møtet.
Ungdommene inviteres også til å overnatte på Skistua i
etterkant av møtet. Martin har allerede forhåndsbestilt
Skistua til denne dagen. Mer om denne samlinga tas
opp på neste styremøte 8. oktober
Årsmøtet blir søndag 2. desember
Sindre og Elling er påmeldt til NM‐jr langdistanse. På
mellomdistansen stiller vi med 5 løpere, Elling, Sindre,
Eskil, Anders og Jens. Vi har også ett stafettlag ( Det var
påmeldt 2 lag, men en løper trakk seg) Bengt Erik reiser
nedover som lagleder.
Peder er tatt ut til O‐idol fra kretsen.
Ringreven går i Moskogen 23. september. Der satser vi
på å få med så mange lag som mulig. I første omgang
har Bengt Erik bedt om mail fra interesserte. Mangler vi
folk, må det ringes rundt for å få fulle lag. Håpet er at vi
kan få til 3‐4 lag. Informasjonen ligger på hjemmesida. I
tillegg er det sendt ut personlig mail til de fleste.

Her venter vi på svar fra Erlend Slokvik (se sak 49)
Vi må også prate med Sindre og Eskil , men de har
ikke vært hjemme i høst. Her er det en
sammenheng med strategi‐ og handlingsplanen.
Det satses på at en konkret plan er i boks
til neste styremøte. De som blir med i div. komiteer
må nok ha noen møter for å få på plass dette.
Vi har nå 28 løpstrøyer og 8 singletter (1 large og 7
medium) 10 løpsbukser og 3 gamle trøyer. I tillegg
har vi 8 overtrekksjakker (små størrelser) og 9 av
hvert slag av overtrekksbukser.
Det er nå bestemt hvilken type overtrekksjakke vi
skal ha. Det tas opp status og supplerings‐
bestillinger over nyttår.
Ny person, Anete, er nå ansvarlig for utleie. Hun er
kommet skikkelig i gang nå. Det er avtalt at hun
skal få litt betaling etter hver. Det er laget et nytt
skjema på nett for utleie. Der kan vi komme online
for å se når Skistua er ledig.
Olaf er ikke med i komiteen nå, men hjelper til med
enkelte oppgaver.
Innerste del av storsalen og alle vinduene i
storsalen er malt i løpet av ferien. Vi har fått en ny
salong til lillesalen. Den er nå ferdig møblert. Det
har ikke vært noe høstmøte enda med Skistuas
venner. Dette møtet må avtales. Bengt Erik møter
fra styret. Han tror ikke møtet blir før i oktober, da
september er litt travel. Bengt snakker med Åshild
om det. Bjørn sender over dokumentene
til Bengt angående avtalen mellom Gjø‐Vard og

Knut

Skistua‐
Komitee
n
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Plan for løpsarrangement i
2013 og eventuelt senere
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Eventuelt

Skistuas venner. Arnfinn er for øvrig med i styret i
Skistuas venner.
Det må snart søkes om løp for neste år.
Vi ble enige om å satse på et 2‐dagers arrangement
en av de to første helgene i juni. Da kan vi ha
sprint lørdagen på det nye kartet over Kopperud,
som straks er ferdig. Søndag kan vi
ha mellomdistanse fra Osbakken. Her trengs litt
synfaring, men Bjørn har kanskje litt ledig tid i høst.
Senere arrangement må ses i sammenheng med
kartproduksjonen. Forslag settes opp av gruppa
senere.
Ingen saker

