MØTEREFERAT
Styremøte Gjø-Vard o-lag
Tid: Mandag 19.11.2012. kl 19-21.30
Sted: HIG Til stede: Knut Sterten, Anders Bergum, Margrete Jørandli, Arnfinn Pedersen, Bjørn Godager, Martin Øhman, Bengt Erik Johansson.
Nr

Sak

Tiltak

Godkj. møtereferat fra
8/10-12 + referatsaker

Lerret til Skistua er innkjøpt. Kopperudkartet er tatt i bruk
Sesongavslutningen 17/11 ble meget vellykket. Det var ca 50 fremmøtte, av dem mange unge. En stor takk til Eskil
som bidro med gode råd til dem.
Viktige datoer framover:
•
•
•
•
•

65/12

Forberedelse av
Årsmøtet 2/12-12

66/12

Strategi og handlingsplan

67/12

Luer

Bengt Erik Johansson

Frist

Rekrutteringssamling på Strandhotellet 22.11. kl 17.
Oppstart vintertrening 360 grader treningssenter 22.11 kl 18.
Årsmøte Mjøs- O 26. november kl 18.
Årsmøte Gjø-Vard 2. desember kl 18 på Skistua.
Kretsting 6. januar kl 17 på Skistua, med Gjø-Vard som arrangør.

Litt dumt at rekrutteringssamlingen og oppstart av vintertreningen kolliderer. Vi må prøve å fordele folk litt. Viktig at
det i alle fall kommer 8-9 stk på trening. Vi må sjekke når møtet slutter. Kanskje rekker noen begge deler ? Det blir
lagt ut litt mer angående treninga på 360 grader på hjemmesida. Vi betaler 600 kr pr gang til senteret. Treneren tar
ingen ting. Dette er vel anvendte penger (Svømming var like dyrt, og hadde liten oppslutning).
Angående årsmøtet i Mjøs-o så bør vi sende den nye formannen dit, hvis vi har noen klar. Alternativet er en annen i
styret. Tommy er Mjøs-o kontakt og vil også være der.
På kretstinget må Gjø-Vard sørge for litt mat og drikke. Skistua er allerede bestilt.
De fleste rapportene er nå kommet inn til Bjørn. Det mangler litt fra treningsutvalget, som Bengt Erik lovet å skrive
etter hvert. Regnskapet hadde akkurat kommet fra Erik Hasli. Knut hadde satt opp et foreløpig budsjett for 2013, og
mesteparten av kvelden gikk med til å gå igjennom og justere dette. Her kom vi nesten i mål. Det var bare kart som
ble litt vanskelig. Dette måtte tas videre etter møtet. Det er mange nye prosjekter på kartplanen. Noe av Skumsjøen
øst bør utsettes til 2014, på grunn av flyfotograferingen av hele kommunen neste år. Da vil vi få et mye bedre
grunnlag for nytt kart. Men synfaringen av traseene til løpet vårt neste år må gjennomføres. Dette blir ikke så dyrt.
Ellers kom det opp at det fortsatt ikke var søkt om midler fra kommunen til sprintkartene våre. De kommer under
nærmiljøanlegg , og der kan vi få igjen 50% av utgiftene fra kommunen. Søknadsfristen i år er ute, men noen bør
undersøke om vi likevel kan komme i betraktning.
Bengt spurte om støtte til kjøp av hodelykt for å løpe Tio-mila og Jukola. De fleste mente dette var personlig utstyr og
derfor måtte dekkes av den enkelte.
Det ble tatt opp om dekning av reiseutgifter til styremedlemmer som har lang vei til Gjøvik. Styret mente det kunne
skrives reiseregning på utgiftene.
Det må bestilles blomster til de som går ut av styret, samt ordstyrer på årsmøtet. Margrete ordner det, når hun vet
hvor mange det blir. Vi trenger også 2 kaker til møtet. Bengt Erik baker en, og Margrete en. Det bør være nok.
Det ble presentert en plan på møtet 17/11. Den kan legges ut på hjemmesida. Vi kan også levere den ut
i etterkant av årsmøtet. Komitelederne kan orientere videre om planen.
Luene er under arbeid. Anders ville gjerne ha hjelp der. Styret bestemte at de skulle være burgunder med Gjø-vard
logo. Vi bør få en sponsor på lua. Toten Sparebank ble foreslått. Dette må ordnes senere. En ev. buff ble nedstemt, da
det er veldig mange som bruker det som premie nå.
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Ansvar

