MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Torsdag 30.01.14. 18.30‐22.00
Sted: Bengt Erik Johansson, Ludvig Skattumsgate 11, 2819 Gjøvik
Til stede: Bengt Erik Johansson (BEJ, leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Knut Sterten
(KS, kasserer), Espen Torseth (ET, ungdomsrepresentant), Martin Öhman (MÖ,
rekruttkomite), Knut Åge Berge (KÅB, vara)
Forfall: Sonja Snuggerud (SS, sekretær),
Møte nr.: 1/2014
Revidert: AP, KS, ET, MÖ, KÅB.
Nr.
1.

Sak
Godkjenning av
innkalling

Tiltak
Innkalling til styremøte nr. 1 2014 ble godkjent.

2.

Konstituering av styret

3.

Brønnøysundregistrering

4.
5.

Politiattest
Oppfølging etter
årsmøtet:
a. Protokoll
b. Årsmelding
c. Revidert regnskap
d. Utsendelse av
årsmelding til sponsorer
Budsjett:
a. Status
b. Sponsing av Ofestivalen

Gjø-Vards styre for 2014 ble konstituert i henhold til
valget ved årsmøtet 12.12.2013.
BEJ har registrert Gjø-Vards styre i
Brønnøysundregistret.
ET leverer politiattest til leder
a. Signert protokoll fra årsmøtet finnes tilgjengelig på
klubbens hjemmeside.
b. Leder er ansvarlig for at årsmelding fra årsmøtet
finnes tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
c. Leder er ansvarlig for at revidert regnskap fra
årsmøtet finnes tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
d. Beslutt å ikke sende årsmelding til sponsorer.
a. Budsjett i balanse.
b. Styret beslutter å sponse boende under O-festivalen
2014 med 50% tom 20 år og 25% fra 21år. Sponsing
fra 21 år forutsetter deltakelse ved eget arrangement
O-land 20-22 juni 2014.
BEJ har handlingsplan 2012-2015, sender til styret.
MÖ har handlingsplan rekrutt, sender til styret.
Handlingsplan diskuteres ved neste møte.
a. BEJ kontakter Torbjørn Kravdal (TK) for å gi ET
tilgang til hjemmesiden. Øvrige i styret har fått tilgang
2013.
b. Leder er ansvarlig for at informasjonen på
hjemmesiden om styre, komiteer og utvalg er
oppdatert.
BEJ har gjennomført idrettsregistreringen 2014
a. MÖ er ansvarlig for rekruttens kick-off 1. april.
AP er ansvarlig for Sprek i Gjøvik kick-off 1. mai.
b. BEJ kontakter kandidater til klubbkontakt for NM,
NC..
c. Jens Harald Fossheim (JHF) er klubbkontakt for 10mila. Lagsamarbeid med Mjøs-O/Innlands-O. MÖ er
klubbkontakt for ungdomslag.
d. BEJ kontakter kandidater til klubbkontakt for Jukola.
e. BEJ kontakter kandidater til klubbkontakt for Ofestivalen.

6.

7.

Handlingsplan

8.

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

9. Idrettsregistrering
10. Sportslig komite:
a. Ansvarlig sesongstart
b. Klubbkontakt NM, NC
c. Klubbkontakt 10MILA
2014
d. Klubbkontakt Jukola
2014
e. Klubbkontakt Ofestivalen 2014
f. Klubbkontakt O-Ringen

Frist

Ansvar
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BEJ
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BEJ
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KS
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Neste møte
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BEJ

1. april
1. mai

MÖ
AP

2104
g. Treningsansvarlig
h. Ansvarlig for rekrutt
og samarbeid med andre
klubber
i. Ansvarlig
bildedokumentasjon
11. Rekrutt komite:
a. Treningsopplegg
b. Trenere 3 grupper
c. Kick-off, intro-kurs hh.
d. Pokalcup
e. Overgang fra B- til Anivå
f. Events
bb. g. Moelven cup 30.april
h. Samarbeid Gjø-Vard,
Toten-Troll, Raufoss
dd. i. NOF rekrutteringsmøte Gjøvik

12. Kart komite:
a. Kartprosjekter
b. Søknad tippemidler

13. Skistua komite:
a. Innkjøp gardiner,
kaffetrakter
b. Skistuadagen 9. febr.
c. Utleie av skistua.

14. O-land 20-22 juni 2014:
a. Løpsleder
b. Kartstatus
c. Materiellbehov
15. Eventor
16. Egenandel O-festivalen
17. Tøy
18. Oppland O-krets:
a. Kretsting
b. E-time kurs

f. KS er klubbkontakt for O-Ringen 2014.
g. Treningsansvarlig er Øyvind Lien (ØL).
h. Ansvarlig for rekrutt og samarbeid med andre
klubber er MÖ.
i. MÖ er ansvarlig for å organisere fotografering av
rekrutter ved viktige o-løp. Bilder bør publiseres på
hjemmesiden og sendes til sponsorer.
a. MÖ har planlagt treningsopplegget for 2014:
tirsdag – vanlig o-trening
onsdag – Mjøs-O/teknikktrening
ØL samordner
b. Trenere er organisert for 3 treningsgrupper
c. Kick-off og intro-kurs 1. april
d. Pokalcup for deltakelse
e. Ekstra teknikktrening for de som går fra B- til A-nivå
f. Events: 10Mila, rekruttenes o-dag Holmenkollen
g. Gjø-Vard/v.ØL skal arrangere Mjøs-O/Moelven cup
30. april
h. Samarbeid Gjø-Vard, Toten-Troll, Raufoss. Felles
cup, 5 tilfeller ved tirsdagstrening, alle aldrer, A/B/C/N
–løyper, påmelding Eventor, tidtaking, premiering.
i. MÖ, AP og Are Strandlie var Gjø-Vards
representanter ved NOF rekrutterings-møte Gjøvik.
Forslag: faste treningsplasser, faste avreiseplasser, få
med voksne gjennom tilbud om kurs/trening
a. Kartkomiteen har begrenset kapasitet for
kartprosjekter pga få medlemmer i komiteen. BEJ
kontakter kandidater for kartkomiteen.
b. BEJ kontakter Hans Jørgen Bergum for søknad om
tippemidler. Idrettsrådet i Gjøvik kommune har ikke
fått søknad om tippemidler for Gjø-Vards
kartprosjekter under de seneste årene.
a. Styret har gitt formell aksept for innkjøp av gardiner
og kaffetrakter til skistua, men med krav om at
kostnadene skal redevises for styret innen innkjøp.
b. Skistuadagen arrangeres søndag 9. februar. Terje
Gullord organiserer opplegget.
c. Utleie av skistua har gått kraftig ned under de
seneste årene. Noen forespørsler har takket nei pga
kravet om rengjøring. Styret anser ikke at
klubbmedlemmer som dugnad skal gjøre rent etter
utleie. Styret inviterer skistua komiteen til neste møte
for å diskutere mulig løsning.
a. KS er løpsleder og JHF er ass. løpsleder for O-land
b. KS kontakter kartkomiteen for kartstatus
c. Klubben trenger å kjøpe inn premier
Bruket av Eventor er begrenset til et fåtall
klubbmedlemmer. BEJ planlegger opplæringstilbud.
Se budsjett pkt 6.b.
Klubben trenger løpstrøyer, overtrekksjakker og buff.
KS og AP kjøper inn.
a. SS, Anders Bergum og BEJ representerte ved
kretstinget 01.12.2013. Gjø-Vard har ansvar for å
tilsette en leder for BOK-komiteen. BEJ informerte
tinget om at Gjø-vard ikke fått aksept fra noen
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19. Sprek i Gjøvik
a. Arbeidsavtale
b. Samarbeidsavtale
c. Kick-off

20. KlubbAdmin
21. Øvrig
22. Neste møte
Gjøvik 04.02.14
Bengt Erik Johansson

kandidat.
b. EMIT og NOF arrangerer en kurs 23.03.2014 for
bruket av EMITs system for registrering og tidtaking
ved o-løp. Kurset holdes på Hovdetun vandrerhjem i
Gjøvik. Kretsleder sender ut invitasjon. ET melder på
for Gjø-Vard, kurset er åpent for alle.
a. BEJ signerte en arbeidsavtale med AP for utvikling
av Sprek i Gjøvik 2014
b. BEJ signerte en samarbeidsavtale med Toten-Troll
og Raufoss for lokal gjennomføring av opplegget med
støtte fra Gjø-Vard
c. Kick-off 1. Mai (se pkt. 10.a)
Styret ønsker å ta i bruk KlubbAdmin under 2014. Lars
Waage (LW) og BEJ arbeider med å ta systemet i drift.
Ingen øvrig sak.
05.03.2014 18.30-21.30, KS. BEJ sender kallelse
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