MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00‐22.00
Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen
Til stede: Bengt Erik Johansson (BEJ,leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Knut Sterten
(KS, kasserer), Knut Åge Berge (KÅB, vara), Sonja Snuggerud (SS, sekretær)
Forfall: Martin Öhman (MÖ, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant)
Møte nr.: 2/2013
Ingen revidering. Kommentarer ved neste møte.
Nr.
1.13
3.13
4.13
5.13

6.13
7.13
a.
b.
c.
d.

8.13
h.
i.
j.
k.
l.

Sak
Godkjenning av
innkalling
Lover

Tiltak
Innkalling til styremøte nr 2 2013 ble godkjent.

Leder ansvar for at Gjø-Vards lover finnes
tilgjengelige på klubbens hjemmeside.
Tillitsmannshåndbok
Leder ansvar for at Gjø-Vards tillitsmannshåndbok
finnes tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Idrettsregistrering:
a. Idrettsregistrering av styremedlemmer, antall
a. Idrettsregistrering
medlemmer og antall aktive medlemmer er
b. Politiattest
gjennomført.
b. Leder er ansvarlig for å tilse at alle registrerte
styremedlemmer har gyldig politiattest.
Brønnøysundregistre Leder er ansvarlig for å registrere det nye Gjø-Vard
ring
styret i 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 legger ut revidert regnskap fra årsmøtet på
d. Utsendelse av
klubbens hjemmeside.
årsmelding til
d. Arnfinn Pedersen undersøker om det sendes ut
sponsorer
årsmelding til sponsorer.
Kasserer, budsjett: m. a. Budsjett status: Kassakreditt 102.000,
a. Budsjett status
Høyrentekonto 500.000 og niborkonto 198.000
b. Egenandel hotell n. b. BEJ har bestilt 10 rom x 4 senger til O-festivalen
O-festivalen
21-23 juni på Quality Hotel ved Kristiansands
c. Sponsing NM, NC
dyrepark. Kostnad 800,- per seng for 2x overnatting
d) Jukola
inkl. frokost. Avbestillingsfrist 2 uker innen. Styret
e)10Mila
beslutter følgende sponsing:
o. Fra 21 år: 200,p. Til 20 år: 400,q. Først til mølla prinsipp ved reservering av rom.
Romfordeling tilpasses deltakere.
r. Invitasjon legges ut på klubbens hjemmeside.
s. c. Styret besluttet at for deltakelse ved NM og NC
dekker klubben 50% av kostnaden for reiser og
boende.
t. d. Jukola: utbet. til nå 17.400. Egenandel på 800,-.
Koster ca. 3000 pr person.
u. e) 10Mila: Eget ungdomslag er påmeldt.
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Ansvar

BEJ
BEJ
BEJ

28.02.13

BEJ

28.02.13

BEJ
BEJ
BEJ

Neste møte

BEJ

Neste møte

AP
KS

28.02.13

BEJ

9.13

Handlingsplan

Handlingsplanen er lagt ut på klubbens hjemmeside.

10.13
v.

Web informasjon: x.
a. Web støtte,
ansvarlige, tilgang
w. b. Oppdatere styre,
komiteer og utvalg

11.13

Informasjonsbrosjyre
2013

14.13

Voksenopplæring

15.13

Komiteer og utvalg y.
z.

16.13

Sportslig komite
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bb.
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dd.

hh.

ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.

ll.

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.
Neste styremøte presentasjon av bruken av
hjemmesiden.
Klubben har de senere årene hatt en årlig trykt
informasjonsbrosjyre, bl.a. brukt som informasjon til
sponsorer. Ett forslag til informasjonsbrosjyre lages
til neste møte.
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.
Vi fikk det vi søkte om (10.500) i 2012.
Klubben har følgende komiteer (leder):
a. Sportslig inkl rekrutt (Bengt Erik Johansson til ny
leder kan tilsettes)
b. Rekrutt (Martin Öhman)
c. Kart (Hans Jørgen Bergum)
d. Tur-O (Tommy Gullord)
e. Skistua (Åshild Stuve Strandlie)
f. Sponsor (Arnfinn Pedersen)
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)
c. 10MILA med Innlands-O (Jens Harald Fossheim
(JHF))
Eget Ungdomslag 10mila : Martin Öhman (MÖ)
d. Jukola, eget lag (Hans Jørgen Bergum (HJB))
e.15-manna (ledig)
f. O-festival (ledig)
g. Trening (Audun Strandlie (AS))
h. Rekrutt (Martin Öhman (MÖ) )
i. Samarbeid med andre klubber, trening og rekrutt
(Audun Strandlie, Martin Öhman)
j. Mjøs-O Ungdomscup: (Tommy Gullord (TG))
k. Mjøs-O sprintcup 8. mai, arrangør Gjø-Vard –
Undersøker om det skal være til neste møte + hvem
som skal være løpsleder.
L. Nærorientering 2013: Brukt i Sverige, fått en
positiv blest for klubben + at en blir bedre kjent.
(Arnfinn Pedersen, Tommy Gullord, Bjørn Godaker,

BEJ
Neste møte

BEJ

Neste møte

BEJ

Neste møte

BEJ

Neste møte

BEJ

Høst 2013

KS

BEJ, MÖ, AB,
JW

BEJ, AB; JW
JHF
MÖ
HJB

AS
MÖ

Neste møte

AS, MÖ
TG
BEJ

AP,TG,
BG,TG

17.13

18.13

19.13

20.13

Rekrutt komite

Kart komite

Skistua komite

Eget arrangement
2013

Terje Gullord)
Arnfinn Pedersen informerer og kommer med ett
kostnadsoverslag på neste møte.
m. Sprintcup høst 2013: (Astrid Kravdal (AK) og
Martin Öhman (MÖ))
n. Kopperud skole vår 2013: Sprintkart + legging av
løyper. BEJ tar tak i dette.
O, Innlands-O kontakt (Jens Harald Fossheim)
Mjøs-O kontakt (Tommy Gullord (TG))
p. Bildedokumentasjon fra arrangement, spesielt
rekrutt/ungdom (Martin Öhman (MÖ)). Sender ut til
sponsorer –bra reklame.
Q) Matrialforvalter: (ledig) BEJ sjekker rundt dette.
Rekrutt komite har følgende ansvarsområder
(ansvarlig):
a. Planlegging og oppfølging av rekruttvirksomhet
(Martin Öhman).
b. Planlegging av prioriterte løp (Martin Öhman)
c. Planlegging av reiser, Holmenkollen (Martin
Öhman)
d. O-troll leir: (ledig)
e. Finn fram dag: (ledig)
Martin Öhman har sendt mail ang. rekruttopplegg
2013.
Kart komite har følgende ansvarsområder
(ansvarlig):
a. Kartprosjekter (Hans Jørgen Bergum, Torbjørn
Kravdal )
b. Søknad spillemidler fra Gjøvik kommune
(idrettsrådet) for kartprosjekt som nærmiljøanlegg.
(Hans Jørgen Bergum, Torbjørn Kravdal)
Skistua komite har følgende ansvarsområden
(ansvarlig):
a. Innkjøp av gardiner. Styret besluttet at gardiner
kan kjøpes. Vi venter til vi har oversikt over
sponsormidler. (Åshild Stuve Strandlie)
b. Skistuadagen 02.03.13 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 (ledig).
Gjø-Vard skal arrangere sprint lørdag 17. august og
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:

Neste møte

AP
AK, MÖ
BEJ
JHF
TG
MÖ
BEJ

MÖ
MÖ
MÖ

HJB, TK
01.09.13

HJB, TK

ÅSS

TG, AB, JW
KS
AMS
BEJ

HJB

21.13

Eventor

22.13

Klær:
a. Innkjøp, design
b. Tøyforvalter

23.13

Oppland O-krets

25.13

Plan for løpsutvikling

26.13

GPS-tracking

28.13
29.13

Sponsor møte
Toten Sparebank
Terminliste

30.13

Hovedarrangement

31.13

Differensiering av
medlemsavgift.

Løpsleder Knut Sterten
Løypelegger Anders Bergum
e. Mellomdistanse søndag 18.august har følgende
funksjoner:
Løpsleder Knut Sterten
Løypelegger Anders Bergum
f. Behov for utstyr: Knut Sterten følger opp
Styret skal ha informasjon om, og eventuelt tilgang
til og opplæring i bruket av Eventor. Rapport ved
neste møte. Sjekker opp hvordan det gjøres. Legges
ut kalender på hjemmesiden, denne utarbeides til
neste møte.
a. Løpsklær er kjøpt inn fra NoName. Design fra GjøVards juniorgruppe. Arnfinn har bestilt overtrekks
jakker, disse kommer i begynnelsen av april. Luer har
vi fått.
b. Tøyforvalter er Knut Sterten
a. Oppland O-krets hadde kretsting 06.01.13 på
Skistua. Knut Sterten var ordstyrer og inngikk i
valgkomiteen. Åshild Stuve Strandlie og Bengt Erik
Johansson representerte Gjø-Vard. Bengt Erik
Johansson er ansvarlig for at referat finnes
tilgjengelig 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 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.
Møte Oppland O-krets: Biri 20.februar – BEJ møter
der.
Olympiatoppen har en utviklingsplan i trappetrinn
for o-løpere opp til senioralder. Bengt Erik Johansson
vurderer innehold for eventuelt bruk i Gjø-Vards
handlingsplan. Få en struktur for ungdommer slik at
en vet hva som forventes. Få med i handlingsplanen.
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. Testes ut til våren,
pulsklokke med GPS.
Sponsormøte med Toten Sparebank den 16.april.
Bengt Erik Johansson og Arnfinn Pedersen møter.
Det lages engen terminliste for Gjøvik og omeng.
Styret ønsker og prioritere nærorientering og
rekruttering. Vi ønsker ikke og prioritere store
arrangement de nærmeste åra.
Styret legger ut forslag til neste årsmøte om
differensiering av medlemsavgift. Vi ønsker at det
skal være mulig å være medlem uten andre
forpliktelser. For aktive medlemmer vurderes det
aktivitetsavgift.
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Norges
sanitetsforbund
Lotteritilsynet
Øvrig

Biri 21.02.13
Sonja M. Snuggerud

Frist for å søke om midler fra Norges sanitetsforbund
er 15.mars.
Lotteritilsynet krever at regnskap legges inn i Altinn.
Neste møte tirsdag 2.april 2013, kl 19.00 hos Arnfinn
Pedersen, Nerengbakken 19B, Gjøvik.
Leder sender innkalling.
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BEJ, MØ

01.06.13
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