MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Mandag 21.01.2013 1900‐2215
Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18
Til stede: Knut Sterten (KS, kasserer), Martin Öhman (MÖ, rekruttkomite), Anders Bergum
(AB, ungdomsrepresentant), Knut Åge Berge (KÅB, vara), Bengt Erik Johansson (BEJ, leder)
Forfall: Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Sonja Snuggerud (SS, sekretær)
Møte nr: 1/2013
Ingen revidering. Kommentarer ved neste møte.
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Sak
Godkjenning av
innkalling
Konstituering av
styret
Lover

Tiltak
Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Gjø-Vards styre for 2013 ble konstituert i henhold til
valget ved årsmøtet 02.12.2012.
Leder ansvarer for at Gjø-Vards lover finnes
tilgjenglige på klubbens hjemmeside.
Tillitsmannshåndbok
Leder ansvarer for at Gjø-Vards tillitsmannshåndbok
finnes tilgjenglig på klubbens hjemmeside.
Idrettsregistrering:
a. Idrettsregistrering av styremedlemmer, antall
a. Idrettsregistrering
medlemmer og antall aktive medlemmer skal utføres
b. Politiattest
av leder.
b. Leder er ansvarlig for å tilse at alle registrerte
styremedlemmer har gyldig politiattest.
Brønnøysundregistre Leder er ansvarlig for å registrere Gjø-Vard i
ring
Brønnøysundregistrene.
Oppfølging etter e. a. Leder er ansvarlig for at signert protokoll fra
årsmøtet:
årsmøtet finnes tilgjenglig på klubbens hjemmeside.
a. Protokoll
f. b. Leder er ansvarlig for at årsmelding fra årsmøtet
b. Årsmelding
finnes tilgjenglig på klubbens hjemmeside.
c. Revidert regnskapg. c. Leder er ansvarlig for at revidert regnskap fra
d. Utsendelse av
årsmøtet finnes tilgjenglig på klubbens hjemmeside.
årsmelding til
d. BEJ kontakter AP angående utsendelse av
sponsorer
årsmelding til sponsorer. Rapport neste møte.
Kasserer, budsjett: k. a. Samtlige budsjettposter innenfor rammene.
a. Budsjett status l. b. BEJ har bestilt 10 rom x 4 senger til O-festivalen
b. Egenandel hotell
21-23 juni på Quality Hotel ved Kristiansands
O-festivalen
dyrepark. Kostnad 800,- per seng for 2x overnatting
c. Sponsing NM, NC
inkl. frukost. Avbestillingsfrist 2 uker innen. Styret
beslutter følgende sponsing:
m. Fra 21 år: 200,n. Til 20 år: 400,o. BEJ ansvarer for at invitasjon legges ut på klubbens
hjemmeside. Først til kvern prinsipp ved reservering
av rom. Romfordeling tilpasses deltakere.
p. c. Styret besluttet at for deltakelse ved NM og NC
dekker klubben 50% av kostnaden for reiser og
boende.
Handlingsplan
Leder er ansvarlig for at handlingsplanen finnes
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tilgjenglig på klubbens hjemmeside.
a. Bjørn Godager (BG) og Torbjørn Kravdal (TK) har
størst erfaring med å håndtere klubbens
hjemmeside. Målsetting er at hele styret skal ha
tilgang til å editere hjemmesiden. Leder kontakter
BG/TK for å løse styrets behov om tilgang og
opplæring. Presentasjon ved neste møte.
b. Leder er ansvarlig for at informasjonen på
hjemmesiden om styre, komiteer og utvalg er
oppdatert.
Klubben har under de seneste årene hatt en årlig
trykt informasjonsbrosjyre, bl.a. brukt som
informasjon til sponsorer. Leder kontakter
sponsorkomite for å utrede behovet for 2013.
Rapport ved neste møte.
Orion Fellesbingo driver bingovirksomhet for
idrettsklubber, bl.a. Gjø-Vard. Gjø-Vard må to ganger
per år, vår og høst, søke Lotteritilsynet om tillatelse
for å drive bingovirksomhet. Orion Fellesbingo
sender søknadsskjema til Gjø-Vard. Kasserer er
ansvarlig for å sende in søknadsskjema til
Lotteritilsynet.
Idrettsklubber kan søke om voksenopplæringsmidler
for lederoppdrag i samband med egne arrangement.
For hvert arrangement trengs tre medlemmer med
lederoppdrag. Voksenopplæringsmidler kan kun
søkes for medlemmer i nye lederroller. Søknad skal
leveres under høsten 2013. KS leverte søknad 2012.
Klubben har følgende komiteer (leder):
a. Sportslig inkl rekrutt (Bengt Erik Johansson til dess
ny leder kan tilsettes)
b. Rekrutt (Martin Öhman)
c. Kart (Hans Jørgen Bergum)
d. Tur-O (Einar Sigstad)
e. Skistua (Åshild Stuve Strandlie)
f. Sponsor (Terje Gullord)
Sportslig komite har følgende ansvarsområden
(ansvarlig):
a. Sesongstart, kick-off Skistua og prel rekruttsprint
13. april på Gjøvik gård/Fastland, (Bengt Erik
Johansson, Martin Öhman, Anders Bergum, Jens
Waage (JW)), OA/Gjøvik Blad.
b. NM, NC (BEJ, AB, JW)
10MILA med Innlands-O (Jens Harald Fossheim (JHF))
Jukola, eget lag (Hans Jørgen Bergum (HJB))
15-manna (vakant)
O-festival (vakant)
c. Trening (Audun Strandlie (AS))
d. Rekrutt (Martin Öhman)
e. Samarbeid med andre klubber, trening og rekrutt
(Audun Strandlie, Martin Öhman)
f. Mjøs-O sprintcup 8. mai, arrangør Gjø-Vard
(vakant)
g. Innlands-O kontakt (Jens harald Fossheim)
Mjøs-O kontakt (Tommy Gullord (TG))
h. Bildedokumentasjon fra arrangement, spesielt
rekrutt/ungdom (Martin Öhman)
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Rekrutt komite har følgende ansvarsområden
(ansvarlig):
kk. a. Planlegging og oppfølging av rekruttvirksomhet
(Martin Öhman)
ll. b. Planlegging av prioriterte løp (Martin Öhman)
c. Planlegging av reiser, Holmenkollen (Martin
Öhman)
Kart komite
Kart komite har følgende ansvarsområden
(ansvarlig):
a. Kartprosjekter (Hans Jørgen Bergum, Torbjørn
Kravdal (TK))
b. Søknad spillemidler fra Gjøvik kommune
(idrettsrådet) for kartprosjekt som nærmiljøanlegg
(Hans Jørgen Bergum, Torbjørn Kravdal)
Skistua komite
Skistua komite har følgende ansvarsområden
(ansvarlig):
a. Innkjøp av gardiner. Styret beslutter at gardiner
kan kjøpes inn når klubben fått inn sponsormidler i
henhold til budsjettpost. (Åshild Stuve Strandlie
(ÅSS))
b. Skistuadagen 02.03.2013 sammen med Skistuas
venner (Terje Gullord (TG)). Anders Bergum, Jens
Waage og Gjø-Vards ungdommer 11-16 år hjelper til
ved skileken.
c. Utleie organiseres via avtale med Aneta Laskowska
som gjør de praktiske oppgavene (KS for avtale)
d. Drift av servering gjennom medlemsvakter (AnnMagritt Sande (AMS))
e. Materialforvalter for utstyr plassert i lager på
skistua (vakant)
Eget arrangemang
Gjø-Vard skal arrangere sprint lørdag 17. august og
2013
mellomdistanse søndag 18. august. Løpene har
følgende ansvarsfordeling:
a. Løpene skal godkjennes og har blitt godkjente av
leder i Oppland O-krets
b. Løpene er registrert i Eventor av Bjørn
Godager/Torbjørn Kravdal
c. Kartene skal godkjennes av leder i Oppland Okrets. Kartkomite melder in kart (Hans Jørgen
Bergum)
d. Sprint lørdag 17.august har følgende funksjoner:
Løpsleder Knut Sterten
Løypelegger Anders Bergum
e. Mellomdistanse søndag 18.august har følgende
funksjoner:
Løpsleder Knut Sterten
Løypelegger Anders Bergum
Eventor
Styret skal ha informasjon om, og eventuelt tilgang
til og opplæring i bruket av Eventor. Rapport ved
neste møte.
Tøy:
a. Løpstøy har kjøpts inn fra NoName. Design fra
a. Innkjøp, design
Gjø-Vards juniorgruppe. Arnfinn Pedersen har
b. Tøyforvalter
organisert innkjøpet. Klubbluer er bestilt i desember
2012. Overtrekksjakker skal bestilles under 2013.
b. Tøyforvalter er Knut Sterten
Oppland O-krets
a. Oppland O-krets hadde kretsting 06.01.2013 på
Skistua. Knut Sterten var ordstyrer og ingikk i
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valgkomiteen. Åshild Stuve Strandlie og Bengt Erik
Johansson representerte Gjø-Vard. Bengt Erik
Johansson ansvarer for at referat finnes tilgjenglig på
Gjø-Vards hjemmeside.
b. Gjø-Vard har plikt å representere med en person i
Oppland O-krets styre. Ved tinget ble det besluttet
at Gjø-Vards representant skal fungere som leder av
BOK (Bredde og OpplæringsKomiteen) med ansvar
for å organisere O-troll-leier samt via NOF se på
nettbasert tur-O. Gjø-Vard har f.n. ingen som kan
påta seg oppdraget.
Martin Öhman og rekruttkomiteen skal organisere
O-troll-leier under helgen for Gjø-Vards egne
arrangement 17-18. august.
a. Norges orienteringsforbund gjennomførte under
høsten 2012 en rekrutteringssamling i alle o-kretser.
Målsettingen er å gjennom klubbene gjennomføre
tiltak for øke interesse for o-sporten og antallet
aktive o-løpere. For Oppland O-krets ble møtet holdt
på Gjøvik 22.11.2012. Deltakere fra Gjø-Vard var
Bjørn Godager (BG), Tommy Gullord, Jens Harald
Fossheim, Astrid Kravdal (AK), Martin Öhman og
Bengt Erik Johansson.
b. Norges orienteringsforbund ønsker at klubbene
gjennomfører s.k. koordinert rekruttering, der
utviklingstrinnene kommer i logisk rekkefølge; Skole
– Tur-O – Finn Frem Dag – Rekrutt treninger – Lokale
løp. Deltagende klubbmedlemmer fikk i oppdrag å
sette sammen næraktiviteter for å øke
rekrutteringen. Gjø-Vards medlemmer kom fram til
følgende tiltak:
1. Sprintcup, 4 sentrale løp, 1 løype+N, høst 2013
(Astrid)
2. Nær-O, stort bykart med 50 poster, vår 2014
(Bjørn)
3. Kopperud skole, tilby skoleopplegg, vår 2013
(Bengt E)
c. Nærorientering (tiltak #2); Bjørn Godager og
Arnfinn Pedersen har besøkt OK Tyr i Karlstad
Sverige som har hatt stor framgang med rekruttering
gjennom orientering/tur-o i bymiljø. Bjørn, Arnfinn
og Tommy Gullord jobber med et motsvarende
prosjekt i Gjøvik, planlagt til sommeren 2013.
Tiltenkte samarbeidspartnere er kommunen,
sportsbutikker ol.
d. Sprintcup (tiltak #1); rekrutteringskomiteen
planlegger en sprintcup for rekrutter under 2013.
e. Kopperud skole (tiltak #3); kartkomiteen
planlegger å gjøre det enkelt for alle skoler å få
tilgang til skolekart, samt å gi en enkel kurs i
løypelegging. I samband med skoleorientering skal
det finnes informasjonsmaterial fra rekruttkomiteen
med kontaktpersoner for de som ønsker prøve på
rekruttopplegget. Under 2012 ble enkle postflagg
delt ut til skolene i Gjøvik for bruk ved
skoleorientering. Bengt Erik følger opp status.
f. Norges orienteringsforbund har sendt ut et
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Gjøvik 27.01.2013
Bengt Erik Johansson

forhåndsvarsel om endring av tilskudsordninger.
Kulturdepatementet og Norges Idrettsforbund har
varslet en endring i fordelingen av tilskudd via
særforbund som i dag skjer med bakgrunn av
idrettens størrelse (aktive medlemmer per
særforbund), vil nå endres til å bli basert på
resultater og måloppnåelse. Resultater og
måloppnåelse er utvikling av antallet aktive
medlemmer i klubben og antallet deltagere på
klubbens aktiviteter, parametere som skal måles
gjennom klubbens egne registreringer i
idrettsregistreringen og antallet
kompetansehevende tiltak som er gjennomført og
registrert i Sportsadmin. Det nye systemet for
tilskudd skal innfases over tre år (2013-2015).
Strategiplan for Gjø-Vard diskuteres ved neste
styremøte.
Olympiatoppen har en utviklingsplan i trappetrinn
for o-løpere opp till senioralder. Bengt Erik
Johansson vurderer innehold for eventuelt bruk i
Gjø-Vards handlingsplan.
Bengt Erik Johansson, Anders Bergum og Jens Waage
utreder en løsning for å ta i drift GPS-tracking for de
som løper med GPS-datalogg.
Neste møte tirsdag 19. feb 2013 2000-2130.
KÅB Nevervegen 1, Hunndalen
Leder sender innkalling.
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