MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: Onsdag 12.november 18.30-21.00
Sted: Knut Sterten, Frants Olsens veg 14, 2817 Gjøvik.
Til stede: Bengt Erik Johansson (BEJ,leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Knut Sterten (KS,
kasserer), Espen Thorseth (ET, ungdomsrepresentant), Sonja Snuggerud (SS, sekretær).
Representant fra komite: Tommy Gullord, (TG, Tur-O.)
Forfall: Knut Åge Berge (KÅB vara), Martin Öhman (MÖ, rekruttrepresentant)
Møte nr.: 7/2014
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.
Nr.
99/14
100/14

Sak
Godkjenning av
innkalling
Tur-O Komite

Tiltak
Innkalling til styremøte nr. 7 – 2014 ble godkjent.
Tur-O:
Antall solgte Tur-O konvolutter har gått ned. Vi
benytter samme teknologi til neste år på
turorienteringen som vi bruker på stolpejakten. Kan
laste ned app som kan brukes på tur-o.
Årsmøte Mjøs-O mandag, Tommy Gullord stiller +
evnt representant fra Gjø- Vard.
Tanker rundt fremtidige arrangementer i klubben:
- Ønsker å arrangere NM sprint i nærmeste framtid.
- 6 klasser, ca 500/600 deltakere
- Arrangeres i Mai.
- 2017 på Hamar/Løten.
- Kreves en del kartlegging av terrenget i forkant.
- Kreves en del vakter.
- Garderobe i fjellhalen.
- Søknadsfrist mars 2015 - for 2018 evnt senere hvis
vi ikke får da.
- Individiuellt med kvalifisering og finale på lørdag og
stafett søndag.
- Mulig og få til ett samarbeid med Ringsaker, de er i
gang med planlegging, og ønsker og samarbeide med
oss. Kan da være aktuellt at vi tar det individuelle og
Ringsaker tar stafetten.
Kartgrunnlag har vi.
Må ha 2-5 personer fra Gjø-Vard og Ringsaker for å
utarbeide søknad.
Må etterhvert sette ned en arrangementskomite.
Vakter på poster, vakter til å dirigere trafikken. Gå i
allianse med skiklubben, og andre klubber for å få
nok vakter.

Frist

Ansvar

TG
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Kasserer, Budsjett:

Vi går inn for å jobbe med dette sammen med
Ringsaker, og Tommy prater med Ringsaker for å få
en avklaring der. Det må tidlig tas kontakt med
kultursjef i kommunen og tektnisk etat slik at vi vet
om de er positiv.

TG

Økonomi:
Forslag om å opprette egen kartkonto.

KS

Sprek Gjøvik: Underskudd 115.938, hvis alle
forventede inntekter/kostnader hadde kommet inn
ville resultatet blitt overskudd på 68.741.
Det vedtas at vi overfører til «Stolpejakten» det
Sprek Gjøvik har tjent inn i 2013 og reelt overskudd
for 2014. Pengene blir ikke overført før alt er
kommet inn.
Medlems Kontigenter: Forslag om økning på 100,for enkeltmedlemmer og 200,- på familier.
Knut og Arnfinn setter opp budsjett for neste år.
102/14

Årsmøte

27. November kl. 18.00 på skistua.
Bengt ordner med ordstyrer.

BEJ

Bengt skriver årsmelding som han sender ut.

BEJ

Skistua er reservert.

103/14

Sportslig komite/
Rekrutt komite.

En langpannekake tas med.

SS

Vi kjøper blomster til dem som går ut av styret og
ordstyrer.
Sesongavslutning:
Ble flyttet til søndag 9.november. Det var mange
rekrutter på avslutningen.

KS

Arrangement i Moelv: 16.nov.
104/14

a.

Sprek i Gjøvik

Det er laget en felles rapport for alle lagene.
Målsetningen var 1000 registrerte i Gjøvik. Det var
2341 persjoner som registrerte seg i Gjøvik. Ca 971 i
Vestre Toten og 929 i Østre Toten. + at det er mange
skoler som har vært med.
Alle stolper er tatt inn og det planlegges utvidning
neste år på Vind, Årsrudmarka (bo og servicesenter),
Kapp, Steffensrud, Raufoss, Stenberg.
Foreningen heter «Stolpejakten» og er registrert i
Brønnøysund som forening.
Styret består også av flere utenfor O-miljøet.
Må ha en avtale med klubben ang kart etc.
Det blir ingen stolper på vinteren.

AP
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Rapport fra
kretsmøte

Møte på Biri. Arnfinn presenterte Sprek Gjøvik og
BEJ/AP fortalte at Gjø-Vard ønsket ett arrangement
13-14 juni.

AP, BEJ

Det ble ytret ønske om å prøve og løfte de klubbene
i Gudbrandsdalen og Valdres som er litt hvilende, og
få til en slags fadderordning. De sitter ofte på ett
stort kartmatriale, men vedlikeholdet på dette
kartmatriale er ofte dårlig. Ble ingen konklusjon på
dette.

106/14

Øvrig

Det ble diskutert litt rundt rekrutter og trening av
dem.
Mange velger å bruke litt standard løyper under
trening, bruker dem som testløype og variere på
hvordan de legger løypen.
Kan dette være noe for oss?
Kan vi sette opp noen permanente stolper på
Øverby? Letter litt på belastningen på løypeleggerne
/ tidsbesparende. Vi trenger da å kjøpe inn noen
emit enheter som vi kan ha stående som standard.
Vi ønsker og prøve ut dette opplegget, og Espen
videreformidler info.
- Snakket med Torbjørn slik at han legger løpet vårt
13-14 juni 2015 inn i Eventor.

ET

- Emit kurs i mars, vi sender 2 stk på dette kurset.
- Nattposter: Kjøper inn noen refleksringer. Vi hører
med vegvesenet.

b.

- Skistua: De som «bruker» klubben mest blir satt
opp på vakt her, uavhengig hvilke verv de har ellers i
klubben. Kan være vanskelig å få til dugnader, fordi
mange av orienteringsløperne ofte er opptatt med
ski i helgene på vinteren. Vi vurderer hva vi gjør her.
Skal vi fortsette og ha oppe på lørdag?
Skistua er bare oppe på høsten hvis det er snø.
-Løpstøy: Klubbens sponsorer har stor betydning for
klubbens økonomi, og til gjengjeld forventes
klubbens medlemmer å eksponere sponsorene
gjennom å bruke klubbtøy med reklame under løp.
Klubben har tilbud til medlemmene om kjøp av
sterkt subsidiert klubbtøy med aktuell reklame.
Styret beslutter derfor at fra 2015 skal alle klubbens
medlemmer bruke tilbudt klubbtøy med reklame for
aktuelle sponsorer under løp der klubben betaler
startkontingenten.

Gjøvik 12.11.2014
Sonja M. Snuggerud

ET

