MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Torsdag 12.09.13. 19.00‐22.00
Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18, 2819 Gjøvik
Til stede: Bengt Erik Johansson (BEJ,leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Anders Bergum
(AB, ungdomsrepresentant), Martin Öhman (MÖ, rekruttkomite)
Forfall: Knut Sterten (KS, kasserer), Sonja Snuggerud (SS, sekretær), Knut Åge Berge (KÅB,
vara)
Møte nr.: 5/2013
Revidert: AP, AB, MÖ.
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d. Finn Fram Dag

81.13
e.

Kommunale
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Tilbakebetaling
moms
Web informasjon
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Header-mal for
Word, Excel

87.13
j.
k.
l.

Sprek i Gjøvik
a. Oppstart
b. Økonomi
c. Framtidsplaner
d. Resurser for
rekruttering, spes 13-

Tiltak
Innkalling til styremøte nr 5 2013 ble godkjent.
Møtet flyttet fra 26.08.13 pga sykdom
AB leverer politiattest til leder
KS, BEJ har registrert ny medlemsliste i Excel.
Noen data må kompletteres, BEJ sender til MÖ for
rekruttgruppen.
Budsjett i balanse.
Gjø-Vard har fått 11.000,- fra NOF
a. Rekrutt 3000,b. Ungdom 2000,c. DnB-Challenge 3500,d. Finn Fram Dag 2500,MÖ har rapportert til NOF
BEJ, MÖ har satt sammen søknad og levert før frist
14.05.13.
Tildeling ved møte i idrettsrådet under høsten.
BEJ, AP har satt sammen og levert søknad for
skanner og 6xGPS-pulsklokke, totalt 20.000,-.
Tildeling 2.000,-.
Beslutter at AB kjøper inn skanner som disponeres
av kartkomiteen.
KS, BEJ har levert regnskap for lotterimidler til Altinn
før frist 01.06.13.
KS; BEJ har registrert beløp for tilbakebetaling av
moms i Altinn før frist
Alle styremedlemmer får brukernavn og passord for
hjemmesiden. BEJ har sendt ut brukerveiledning til
styret.
AP har forslag til header for Word/Excel. Sender til
BEJ for komplettering. Beslutt om design ved neste
møte.
«Sprek i Gjøvik» er en avgiftsfri lavterskel tilbud i
Gjøvik. Prosjektdrivere Arnfinn Pedersen (AP),
Tommy Gullord (TG), Bjørn Godager (BG) og Terje
Gullord (TG). Ide «Stolpjakten» og programvare er
kjøpt fra OK Tyr i Karlstad, Sverige. Under
sommeren 2013 var Sondre Gullord og Olaf Anders
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Pedersen prosjektansatte for å gjennomføre et
pilotprosjekt i nordre bydel.
a. Oppstart 17. august, 12.09.13 var det ca 500
registrerte deltakere dvs langt over forventet.
b. Økonomien for Sprek i Gjøvik håndteres under
egen post i Gjø-Vards budsjett.
Kostnader totalt 130.000,-:
prosjektansettelse 2x25.000,- , 50.000,kart/synfaring 30.000,- (inngår i kartplan med
tippemidler)
karttrykk, stolper mm 25.000,diverse25.000,Inntekter 82.000,-:
Fylkeskommunen 50.000,Sponsorer 32.000,Resterende søknader 175.000,c. Evalueringsmøte i Karlstad høsten 2013.
Framtidsplan inkluderer Sørbyen, Biri, Snertingdal,
skoler. AP, TG fortsetter 2014. AP kontakter
kartkomiteen for å planlegge kartressurser.
Eventuelt behov for økte personalressurser 2014.
Utvikle egen kravspesifikasjon over programvaren.
App med informasjon om naturen rundt posten eller
med reklame, trigges ved lesning av QR-kode.
d. Skoler får tilgang til kart, konkurranse mellom
skoler med skolefinale, kick-off på våren.
88.13 Sportslig komite
u. a. Felles klubbmesterskap Gjø-Vard, Raufoss, Totenm. a. Felles
Troll gjennomført 3. september med ca 80 deltaker.
klubbmesterskap
Styret ser positivt på økt samarbeid.
n. b. Skoler tilgang til v. b. Kartkomite og rekruttkomite har levert kart og
skolekart
informasjon om løypelegging til alle skoler i
o. c. Blodslitet
kommunen. For 2014 kan Sprek i Gjøvik brukes for
fellesopplegg
skoleorientering ved mange skoler. Kartkomite og
d. Vind IL instruktør
rekruttkomite planlegger for gjennomføring.
høstferien
c Ingen fellesopplegg for blodslitet 2014.
p. e. 10MILA 2014
d. VIND-IL har et opplegg med ulike aktiviteter under
q. f. Jukola 2014
høstferien (uke 40) , bl a orientering 2 dager. VIND-IL
r. g. O-festival 2014
ønsket instruktør, kart og kompasser fra Gjø-Vard.
h. O-Ringen 2014
BEJ har spurt kandidater til instruktør men ingen
s. i. O-land2014
ønsket jobbet. BEJ henviste VIND-IL til AB for kart og
t. j. Hovedløpssamling
MÖ for kompasser.
2014
e. For 10MILA 2014 ønsker Gjø-Vard lag sammen
k. Materialforvalter
med Innlands-O. Klubbansvarlig for 10MILA 2014 er
Jens Harald Fossheim (JHF).
w. f. For Jukola 2104 ønsker Gjø-Vard lag sammen med
Innlands-O. Klubbansvarlig for Jukola 2014 er Hans
Jørgen Bergum (HJB).
x. g. O-festival 2014 arrangeres på Norefjell. Gjø-Vard
ønsker en miljøsamling som de seneste årene. Hege
Solerød har vurdert boendealternativer og reservert
rom. Informasjon om klubbens opplegg presenteres
på hjemmesiden og ved sesongavslutningen på
Skistua.
y. h. O-ringen 2014 arrangeres i østre delen av Skåne.
Klubbansvarlig er Knut Sterten (KS). Informasjon om
klubbens opplegg presenteres på hjemmesiden og
ved sesongavslutningen på Skistua.
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Rekrutt komite
a. O-troll leier
b. OCAD lisenser
c. Kick-off 2014

Skistuadugnad

i. Gjø-Vard har meldt inn interesse til kretsleder for å
arrangere O-Land 2014. Knut Sterten (KS) er
løpsleder. Informasjon om arrangementet
presenteres på hjemmesiden og ved
sesongavslutningen på Skistua.
æ. j. Hovedløpssamling 2014 planlegges gjennom okretsen.
ø. k. Materialforvalter for lager på Skistua er vakant.
a. O-troll leier ble gjennomført på Skistua 17-18.
august i samband med Gjø-Vards løp. Samlingen var
vellykket med over 20 deltakere.
b. Rekruttkomiteen ønsker fler OCAD-lisenser for
løypelegging samt tilgang til kartdata i OCAD-format.
Styret gir aksept for innkjøp av flere OCAD CS
lisenser, alternativt kan gratisprogrammet "Purple
Pen" brukes. AB kontaker Torbjørn Kravdal
angående tilgang til kartdata, kan eventuelt løses via
Drop-Box.
c. Rekruttkomiteen organiserer Kick-off våren 2014.
Skistuakomiteen ønsker beskjed om hvilke som kan
kalles inn til dugnad, spesielt fra rekruttkomiteen.
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Beslutt i styret at skistuakomiteen kontakter leder
for rekruttkomiteen (f n MÖ) senest to (2) uker
innen aktuelt dugnadsdato og spesifiserer ønsket
antall dugnadsarbeider fra rekruttkomiteen. Leder
for rekruttkomiteen informerer skistuakomiteen
senest en (1) uke innen dugnadsdato om hvilke som
representerer rekruttkomiteen.
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Plan for løpsutvikling

94.13

GPS-tracking
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Øvrig

BEJ informerer leder for skistuakomiteen om
besluttet.
Styret skal ha informasjon om, og eventuelt tilgang
til og opplæring i bruket av Eventor. Rapport ved
neste møte.
Løpstøy og overtrekksjakker fins på lager hos Knut
Sterten.
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.
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. Innkjøp av skanner
pkt. 82.13 for skanning av kart.
a. Ansvarlig for OCAD-lisenser og tilgang på kartdata
i OCAD-format..
b. NOF har klubbvis rekrutteringsmøte for Oppland
O-krets lørdag 11. januar på Lillehammer. Utse
represenanter.
c. Sesongavslutning på skistua lørdag 26. oktober
1500-1730 med frukt og kake. BEJ reserverer skistua.
Oppsummering av året (BEJ), Sprek i Gjøvik (AP),
rekruttvirksomhet (MÖ), premiering (BEJ, MÖ).
Rekrutter overnatting med pizza (MÖ).

d. Vurderer Lars Waage som kassererassistent til
Knut Sterten (KS). BEJ kontakter Knut.
e. O-kretsleder Jon Vegar Lunde har sendt ut
oppmaning til o-lagene om å sende inn ønsker for
arrangement 2014, frist 1. oktober. Beslutter om å
søke O-land 20-22. juni. BEJ melder inn til kretsleder.
f. NOF har sendt oppmaning til klubbene om å melde
kandidater til rekrutteringspris. BEJ har sendt ut
NOF-melding til alle aktive medlemmer. Beslutter
om individuell innmelding av eventuelle kandidater.
g. Oppland idrettskrets har kurs om styrearbeid. BEJ
har sendt ut kretsmeldingen til alle i styret,
individuell påmelding.
h. BEJ informerer om at Mjøs-O utsett Johannes
Narum til aktivitetskoordinator. Kontaktdata på
hjemmesiden til Mjøs-O.
i. BEJ informerer om invitasjon fra NOF om trener 1
kurs. BEJ har sendt ut NOF-melding til alle aktive
medlemmer, individuell påmelding.
j. BEJ har fått melding fra arrangøren av stafett NMsr at sammensatte lag fra Gjø-Vard – Lillehammer
strykes pga brudd på regelverket. BEJ har informert
Gjø-Vards leder Jens Harald Fossheim
k. AB legger ut informasjon på hjemmesiden om
påmelding til stafetten Ringreven søndag 6. oktober.
l. BEJ har utarbeidet nytt medlemsregister i EXCEL,
mangler fremst fra rekruttgruppen. MÖ sender
aktuell rekruttliste til BEJ.
m. Beslutt om dato for årsmøte ved neste møte.

Neste møte onsdag 16.oktober 2013, kl 19.00 hos
Anders Bergum, Rugsvea 19, 2819 Gjøvik. +Leder
sender innkalling.
Gjøvik 20.09.13
Bengt Erik Johansson
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