MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Tirsdag 04.04.13. 19.00‐22.00
Sted: Arnfinn Pedersen, Nerengbakken 19B, 2816 Gjøvik
Til stede: Bengt Erik Johansson (BEJ,leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Knut Sterten
(KS, kasserer), Martin Öhman (MÖ, rekruttkomite)
Forfall:, Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant), Sonja Snuggerud (SS, sekretær), Knut
Åge Berge (KÅB, vara)
Møte nr.: 3/2013
Ingen revidering. Kommentarer ved neste møte.
Nr.
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39.13
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Sak
Godkjenning av
innkalling
Politiattest
Brønnøysundregistre
ring
Oppfølging etter
årsmøtet:
a. Revidert regnskap
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årsmelding til
sponsorer
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Lotteritilsynet

41.13
d.

10MILA egenandel e.

42.13

Web informasjon
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Informasjonsbrosjyre
2013
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Sportslig komite
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a.
b.

f.

g.

Tiltak
Innkalling til styremøte nr 3 2013 ble godkjent.
Forrige referat: 32.13 skal være orienteringsforbund
Politiattester skannes og leveres til leder
BEJ har registrert styret 2013 i
Brønnøysundregisteret.
a. Revidert regnskap legges ikke ut på hjemmesiden,
fås på forespørsel til kasserer.
b. Utsendning av årsmelding til sponsorer er ikke
nødvendig, ligger på hjemmesiden.

Budsjett i balanse, noen sponsorinntekter kvar.
KS sammenstiller regnskap for lotterimidler og
sender til BEJ. BEJ sender til Altinn.
Beslutt at Gjø-Vard dekker 100% av reise og
overnattingskostnader for klubbens løpere.
Alle styremedlemmer får brukernavn og passord for
hjemmesiden. BEJ har sendt ut brukerveiledning til
styret.
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.
a. Sesongstart rekruttkomiteen uke 14 (MÖ).
Planlagd Finn Fram Dag 13. april på Gjøvik gård
flyttes til mai pga mye snø, dato senere (BEJ, AB,
Jens Waage (JW)). Ingen kick-off skistua 13. april pga
berør fremst rekrutter som har egen kick-off uke 14.
b. Terminliste. BEJ har sammenstilt terminliste for
Oppland-Hedmark samt øvrige store arrangement.
Kompletteres med egne treningsløp og legges ut på
hjemmesiden.
c. NM, NC. BEJ har sammenstilt liste, leges ut på
hjemmesiden. Trenger leder til de ulike løpene
(vakant).
d. 10MILA med Innlands-O (Jens Harald Fossheim
(JHF))
e. Jukola, mangler løpere til eget lag, invitasjon til
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andre klubber via Mjøs-O (Hans Jørgen Bergum
(HJB))
h. f.15-manna (vakant)
i. g. O-festival, invitasjon om boende ligger på
hjemmesiden (BEJ)
j. h. O-ringen, invitasjon ligger på hjemmesiden (KS)
k. i. Trening, BEJ legger inn egne treningsløp i
terminlisten (Audun Strandlie (AS))
j. Rekrutt, MÖ legger ut treningsplan på
hjemmesiden (MÖ)
l. k. Samarbeid med andre klubber, trening og rekrutt,
kontakt med Rolf Moe TT (AS, MÖ)
m. l. Mjøs-O ungdomscup (Tommy Gullord)
n. m. Mjøs-O sprintcup 8. mai, Gjø-Vard er ikke
arrangør av Mjøs-O ungdomscup/sprintcup 2013.
o. n. Nærorientering 2013: kontakt med bl.a.
kommunen og NOF, god forutsetting for finansiering,
skal opprette budsjett, eventuelt trengs 20%
deltidsansatt under begrenset periode (AP, TG, Bjørn
Godager (BG), Terje Gullord (TG2))
o. Sprintcup høst 2013: Rekruttkomite,
gjennomføres som en del av Mjøs-O og Finn Fram
dag (Astrid Kravdal (AK) og MÖ)
p. Kopperud skole vår 2013: Sprintkart + legging av
løyper. Info-skriv sammen med rekrutt sendes ut i
april til alle skoler, alle skoler får skolekart og info
om løypelegging, BEJ kontakter HJB.
q, Innlands-O kontakt (Jens Harald Fossheim)
r. Bildedokumentasjon fra arrangement, spesielt
rekrutt/ungdom, sender ut til sponsorer, bra
reklame, MÖ organiserer
s. Materialforvalter, lager skistua (vakant)
Rekrutt komite
a. Sesongstart rekruttkomiteen uke 14 (MÖ). Ingen
kick-off skistua 13. april pga berør fremst rekrutter
som har egen kick-off uke 14.
b. Planlagd Finn Fram Dag 13. april på Gjøvik gård
flyttes til mai pga mye snø, dato senere (BEJ, AB,
Jens Waage (JW)).
c. O-troll leir. 17-18 aug., ansvarlig Hege S. (HS)
Eget arrangement
Gjø-Vard skal arrangere sprint lørdag 17. august og
2013
mellomdistanse søndag 18. august.
a. Meld inn kart til leder av Oppland O-krets, BEJ
kontakter HJB
b. Behov av utstyr, låne inn fra o-festivalen v/Nils
Harald Staff TT
Eventor
Styret skal ha informasjon om, og eventuelt tilgang
til og opplæring i bruket av Eventor. Rapport ved
neste møte.
O-tøy
Overtrekksjakker er bestilt, levering i mai.
Oppland O-krets
Oppland O-krets hadde styremøte 21.02.13 på Biri,
BEJ representerte. BEJ informerte styret om O-trollleier i august.
Plan for løpsutvikling Olympiatoppen har en utviklingsplan i trappetrinn
for o-løpere opp til senioralder. BEJ 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.
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GPS-tracking
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Øvrig

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.
a. AP – Skal klubben vurdere/kommentere
kommunens arealplan, spesielt utbygging av
hovdetoppen SV ? Styret vurderer sannsynligheten
for gjenomslag for klubbens synspunkter som lav.
b. MÖ – Bedre info om medlemsfodeler på
hjemmesiden. KS sjekker og skriver et innlegg.
c. AP – Handledag Torkehagen sport for
medlemmer?
d. MÖ – Ønsker motsvarende Trimtex cup H/D 13-16
i Oppland-Hedmark, få ut rekrutter på riktige
arrangement, premier basert på fem lokale løp, BEJ
kontakter Tove Bakken, leder Oppland O-krets.
e. KS – Sender ut medlemskontingent i juni.
Neste møte mandag 6.mai 2013, kl 19.00 hos Martin
Öhman, Ragnhilds veg 10, 2819 Gjøvik.
Leder sender innkalling.

Gjøvik 09.04.13
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