MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Onsdag 27.august 18.30-21.00
Sted: Espen Thorseth, Kronprins Olavs veg 32, 2819 Gjøvik
Til stede: Bengt Erik Johansson (BEJ,leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Knut Sterten (KS,
kasserer), Martin Öhman (MÖ, rekruttrepresentant), Espen Thorseth (ET, ungdomsrepresentant),
Sonja Snuggerud (SS, sekretær),
Forfall: Knut Åge Berge (KÅB vara)
Møte nr.: 5/2014
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.
Nr.
70/14

Sak
Godkjenning av
innkalling
Kasserer, Budsjett:

Tiltak
Innkalling til styremøte nr. 5 - 2014 ble godkjent.

72/14

Sportslig komite
a. Klubbmesterskap

a. Klubbmesterskap 9/9 Skumsjøen

73/14
a.
b.
c.

Rekrutt komite

a. Ansatte trener:
Riktig fokus og satse på rekrutering. Styret
stiller seg enstemmig til å ansette trener.
Vi ønsker at vi prioriterer KM som løp, forslag
om å ta inn disse løpene i pokalcup.

71/14

a. Ansatte trener

Økonomi :
Mye kostnader til sprek Gjøvik og kart.
Forventer en del inntekter fremover.
Turorienteringen er halvert fra i fjor.
Dårlig utleie på Skistua.
Bare aktive som betaler kontingent.

Martin ønsker synspunkter på treningsplanen til
neste møte.
Aktiviteter hver tirsdag og onsdager.
Moelven cup vil sikkert fortsette på onsdager.
På Vestmjøsa cup har deltakelse vært rundt 70
stk.
Vi må jobbe med å få med flere på helgeløp.
74/14

Sprek i Gjøvik

Frist

Forslag om egen kartkonto, slik at kart som gjelder
Sprek Gjøvik blir belastet der.
Forventes en del inntekter her.
Forslag om at Sprek Gjøvik skal Organiseres som en
frivillig organisasjon-Stolpejakten.
Vi er opptatt av at Sprek Gjøvik skal være tilknyttet
Gjø-Vard.

Ansvar

KS

Neste møte

Alle

Vi ser potensialet i «selge» videre prosjektet. Flere
som har vist interesse.

75/14d.
e.
f.

Skistua

a. Trådløs router med internett. Dette gir mulighet
for kortterminal, værstasjon og web-kamera.

ET, BEJ

Ice (400,- i mnd.) – som egner seg som leverandør.
Vi går for å installere dette, kortterminal og iPad som
da vil fungere som en kasse.
Værstasjon, prosjektor og web-kamera blir også
undersøkt, satser på og få det opp i løpet av
oktober/november.
76/14g.
h.

77/14
i.

O-land 2014
a.Evaluering

a. Evaluering:
Vi må bli bedre på resultatservice.
Ellers greit

b.
Arrangementshånd
bok

b. Arrangementshåndbok:
Oppdaterer denne og legges ut på hjemmesiden.

c.Oversikt utstyr

c. Oversikt utstyr:
Stemplingsenheter

EMIT eTiming

Harald Rognlien slutter og reise rundt.
Må se oss om etter en løsning. 1-2 som bør jobbe
med dette. Kan sikkert kjøpe tjenesten av EMIT, men
vil sikkert koste litt. Må prøve å knytte 2 stk til denne
oppgaven. Må påberegne kursing. Kan være en ide
og knytte til oss nabo klubber og samarbeide med
dem. BEJ prøver å få til ett team.
ET ønsker kurs i løypelegging.
Tommy har sagt ja til å stille opp med kurs i
løypelegging. Vi leier ett rom på Høyskolen.
Har blitt delt ut en del buffer. Har flere igjen.

.

78/14

Kurs i løypelegging

79/14

Tøy

80/14

Terminliste 2015
NOF

81/14

82/14

Øvrig

Neste møte

Tar med tøy til salg den 9.sept på Skomsjøen.
Vi prøver å få til ett fast løp til ganske lik tid hvert år.
Ta frem 2014 terminliste, og finne en helg + tenke
kart.
Klubbadmin:
Krav om at medlemslister skal være inne her om 2
år. Forbrukeravtale må opprettes før dette tas i bruk.
Vi sjekker opp priser ang. betalingsfunksjonen og ser
om vi velger denne også.
Telt:
Kommet opp ett forslag på ett enkelt telt. Vi kjøper
inn 4 stk. Kjøpes til neste sesong.
Neste møte onsdag 8. oktober hos Martin Öhman.
Vi inviterer kartkomiteen til neste møte.

Neste møte

BEJ

BEJ

ET

KS

Neste møte

BEJ
BEJ

Neste
sesong

MØ

Gjøvik 27.08.2014
Sonja M. Snuggerud

