MØTEREFERAT
Styremøte Gjø-Vard o-lag
Tid: Mandag 08.10.2012. kl 19-21.30
Sted: Hos Arnfinn Pedersen, Nerengbakken 19 B

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

Nr

Sak

Tiltak

Referatsaker

a) Skistuakomiteen har hatt møte 26/9.
-Websideredigering- Skistua, infofolder Skistua. Brosjyren kan printes av kartutvalget om ønskelig, og informasjon om
dette er gitt.
-Aneta redigerer hjemmesida til Skistua. Bjørn har sørget for at Aneta har redigeringsmulighet på skistuasiden.
- Skistuadagen blir 03.02.13 (ikke 10.02 som først sagt).
-Møte med skistuas venner blir 24/10 (Ikke 16/10 som først annonsert) Det skal kalles inn 4-5 stk. Bengt Erik deltar fra
styret.
- Hvis det er mye søppel må det samles i garasjen. Olaf kjører bort søppel ved behov.
-Styret har blitt bedt om å ta opp hvor mye godtgjøring Aneta (utleieansvarlig) skal ha. Hun synes det er vanskelig å
anslå noen tidsbruk, men tror det kan være hensiktsmessig å ta betalt pr utleie. Prosessen ang . godtgjøring er satt i
gang tidligere av Bjørn, og det er enighet om å vinne litt erfaring knyttet til tidsbruk først. Knut kobles inn etter hvert.
-Parkeringsplassen er gruset- Åpningstider blir uendret. Priser blir uendret inntil videre.
b) Mer spesialpapir til å printe kart som ikke trenger plastikk er bestilt.
c )Kartutvalget: Bjørnsveen og Kopperud nærmiljøkart er ferdigstilt av Anders Bergum. Ny versjon av O-Cad (versjon
11) programvare er kjøpt, ankommet og distribuert.
Turkartprosjektet er i rute og ventes ferdig til sommeren 2013, og kan også brukes til turorientering
d) Bjørn har hatt et meget positivt møte med Erlend Slokvik angående muligheter for bidrag i treningsprogram og
treningsbidrag. Bengt Erik undersøker interesse/ønsker fra de ulike aktuelle aktive innen Blodslitet 13/10
Den blir lørdag 17. november. Ca kl 13 blir det klatring for ungdommene. Premien for seier i Aries-cupen(3000kr)
skal også i år brukes i klatreveggen. Etter ca . 1 ½ time drar de så til Skistua hvor de blir servert litt frukt og drikke.
Møtet på Skistua begynner kl.15. Der skal det være premieutdeling etter sesongen, både for liten og stor. Ellers legges
det opp til minst mulig prat. Kl.16 blir det så servering av Pizza, før møtet fortsetter til ca. kl 17. Etter det skal
ungdommene (over ca 10 år) overnatte på Skistua. Der skal det bli lek og moro utover kvelden. Eskil og Sindre skal
også komme og prate til ungene. Innbydelse lages senere. Vi må huske innbydelse til sponsorene. Ellers er det
planlagt visning av bilder fra sesongen. Vi må kjøpe et lerret som kan være fast på Skistua. Mindre sjanse for at det
blir stjålet. NB: Alle vandrepokaler må leveres Arnfinn for gravering så snart som mulig. Bjørn bestiller Skistua til
sesongavslutningen, da han har kontakt med Aneta likevel.
Bjørn, Bengt Erik og Jens Harald har hatt et møte for en stund siden. Bjørn har også hatt et møte med Erlend Slokvik.
Han er positiv til å legge individuelle treningsplaner til ungdommene. Han kan også lage tekniske treninger, som vi i
klubben kan gjennomføre. Vi undersøker muligheten for felles styrketrening på 360 grader ca hver 14. dag. Kanskje
kan det bli hver uke senere, hvis interessen er der. Ellers er det planer om å lage et utviklingsprogram for løpere fra 13
år og oppover. Vi har ambisjoner om å holde på løperne når de flytter ut for å studere. Vi vil sponse de eldre
ungdommene, og sende lag til Tio-mila og Jukola hvis mulig. GPS-klokker må ses på. Vi vil undersøke hvilke
programvarer som finnes til disse klokkene. De vil være et godt hjelpemiddel i treninga. Det kan være aktuelt å kjøpe
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inn hodelykter også, da disse er kostbare å kjøpe for den enkelte ungdom. Satsinga er ikke avhengig av om Sindre og
Eskil blir i klubben, selv om det så klart vil ha en positiv signaleffekt overfor de yngre ungdommene. Alle i den
aktuelle alder vil bli forespurt, selv om de oppholder seg utenbys eller i utlandet. Bjørn ringer Håvard Lucassen, som
jobber på Lillehammer. Han er blant de beste løperne i landet, og det hadde vært fint om han kunne bli en slags
mentor for noen av løperne våre. Det er planlagt et nytt møte med Erlend Slokvik, men ingen dato er bestemt enda.
Helst bør det være i slutten av oktober. Da må oppkjøringa til Tio-mila og Jukola begynne.
Vi kan spørre Erlend Slokvik om det er mulig å få en samarbeidsavtale med 360 grader for alle klubbens medlemmer
også, ikke bare en fast treningstime for Gjø-Vard.
Et utkast er sendt til de forskjellige gruppene. Men de har fått en frist på seg som ikke er gått ut enda, så derfor har vi
ikke hørt så mye. Skistuakomiteen har bra planer, så der er vel alt i orden (Se referatsaker). Tur-o- komiteen har
foreløpig ikke gitt noen tilbakemelding. Knut har etterlyst pengene for årets salg, og de er på vei nå (ca 30 000 kr)
Einar, Anders og Hans Jørgen har gjort jobber på det nye turkartet, men ikke sendt regning enda. Knut vil ikke ha dem
før neste år, da hele regnskapet skal leveres. Kartet er ferdig til våren. Da vil vi få pengene for det ganske snart. Kopi
av prosjektsøknaden på turkartet leveres til Knut. Bjørn forsøker å finne den , og ordner det.
Torbjørn er den som koordinerer kartdelen i planen. Vi må vente til fristen går ut, for å se hva som kommer fram fra
de enkelte gruppene.

Bjørn

Regnskapet for de to siste månedene er akkurat sendt Erik Hasli nå, så Knut hadde ikke alle tall foran
seg. Men de siste 34 000 kr for o-festivalen er nå kommet. Vi har også betalt inn parkering for Skistua,
som i år ble på vel 30 000kr. Dette var litt mindre enn i fjor, og skyldes at våren kom tidlig i år. Pr. 31 /7 lå vi
an til et driftsresultat på 72.000. Det er nå 74 betalende medlemmer i år. Her mangler det mange! Utgiftene til
startkontingent har vært spesielt høye i år. Til nå er det betalt 120 500kr i år mot 110 000kr i hele fjor. Noe kan
skyldes prisøkning, samt at vi hadde veldig mange med på o-festivalen i år. Vi vurderer hele tida om voksne
medlemmer skal begynne å betale deler av startkontingenten selv. Utgifter/inntekter for august/september gikk
omtrent i null, men uten pengene fra O-festivalen 2010 hadde det blitt et underskudd. Oktober har mer inntekter
enn utgifter, selv med store utlegg. Vi tok oppgradering av O-CAD-lisensen uten at dette var budsjettert – siden
økonomien er god. Sponsorinntekter er vi helt avhengige av. Det er søkt om bingo også. Vi fikk dette i orden, selv om
søknaden vår kom for seint (Papirer ble liggende i postboksen).
En mulig inntekt, som Arnfinn foreslo, kan være salg av dopapir. Gjø-vard kan gjøre avtale med TM-selskapet. Da er
det noen som selger for oss pr telefon, og så blir inntekten delt mellom selgerne, selskapet og Gjø-vard. Dette er
ingen risiko for oss, så vi ble enige om å slå til her. Bjørn og Arnfinn skriver avtale med selskapet, og så er vi i gang!
Informasjon om årsmøtet søndag 2/12 er lagt ut på hjemmesida. Vi trenger ikke annonsere i avisa, da det er bare
den indre kjerne i Gjø-vard som kommer likevel. Frister angående møtet ligger ute på hjemmesida. De er satt til 18.
november, og vi har styremøte 19. november. Da kan vi forberede årsmøtet på neste styremøte. Regnskapsåret er ut
oktober. Knut er bortreist rundt den aktuelle tida, men skulle ordne så regnskapet blir klart rett før årsmøtet. Bjørn
bestiller Skistua til 2. desember kl.18. (Samtidig som bestilling til sesongavslutningen)
Det har ikke vært forespørsel fra kretsen, bare fra forbundet. Bjørn tar kontakt med Jon Vegard Lunde.
Knut ringte Bergløkken i Hedmark angående hvilke løp de tenker på. De hadde ikke planlagt noen datoer, så vi
reserverte 1. og 2. juni til våre løp, og søker om sprint og mellomdistanse da. Kartet over Skumsjøen er i rute (til
mellomdistansen søndag). Sprintkartet er ferdig. Løypeleggere og løpsledere bestemmes senere.
Vi satser på egen Gjø-Vard lue. Noname har luer. Arnfinn ringer. Det kan være aktuelt med reklame på begge sider av
lua. Ungdommene bør jobbe med layout her. Anders ser på det sammen med Jens. Bengt vil gjerne ha en buff også,
særlig med tanke på premier. Men det må utredes.
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