MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: 26. januar, 19.00-21.30
Sted: Espen Torseth, Kronprins Olavs Veg 32, Gjøvik.
Til stede: Espen Torseth (ET, leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Einar Sogstad (ES,
sekretær), Astrid Kravdal (AK, styremedlem)
Forfall: Knut Sterten (KS, kasserer), Kristine Strandli (KST, Ungdomsrepresentant)
Representant fra komite: Tommy Gullord (TG)
Forfall:
Møte nr.: 1/2015
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.
Nr.
Sak
001/15 Godkjenning av
innkalling
002/15 Eventuell NMsøknad

003/15 Stifinneren

Tiltak
Innkallingen ble godkjent
TG informerte om en eventuell søknad
om Junior-NM. NM sprint og NM-sprint
stafett. Ringsaker o-lag er forespurt og
de er positive-behandles på årsmøte
torsdag 29. jan.
Jan Arild fra NOF har vært på befaring,
innspill for å lette arrangementet:
Overnatting, bespisning på Vardal
ungdomsskole. Bør være et
overkommelig arrangement.
6 klasser.
Bør legges inn publikumsløp.
2019 vil være et fornuftig år å søke da
Gjø-Vard vil ha mange egne juniorer.
I 2019 har også Gjø-Vard jubileum så
dette vil være fint å kombinere.
TG holder kontakt med Ringsaker og
informerer om at styret i Gjø-Vard
ønsker å søke.
TG informerte om at det er ønskelig å
ta i bruk samme digitale hjelpemidler
for stifinneren som blir brukt i
stoplejakten.
Stifinneren består av 4 kart, koster 50
per kart. Pakken kan kjøpes for 200.
Er i gang med utviklingen av digitale
løsninger, kommer til å koste 40 000,eks mva.
Det skal søkes om å få dekket mest
mulig av disse utgiftenefylkeskommune/fylkesmann med

Frist

Ansvar

begrunnelse å stimulere til at flere
kommer ut i skogen.
004/15 Avtale mellom
Avtalen sendes til Hans Jørgen Bergum
Stolpejakten og
(leder i kartkomiteen) for
Gjø-Vard
kommentarer.
Tilføyer at beløpet reguleres ihht
konsumprisindeks.
005/15 Årsmøteprotokollen Det ble kommentert at nye
for 2014
kontingenter ikke går fram av
protokollen.
006/15 Rapport fra tinget
KM-avtalen med Hedmark sies opp.
11/1
Vanskelig å bemanne verv i kretsen.
007/15 Mjøs-O samling i
Legger ikke opp til noe felles opplegg,
Danmark
men klubben dekker påmeldingsavgift.
008/15 Eventuelt
Klubbtøy
AP påpeker viktigheten av at Gjø-Vards
løpere benytter klubbtøy på løp.
Idrettsregistrering
Alle løpere må registreres i klubbadmin,
Bengt Erik jobber med dette.
Politiattester
Alle trenere og styremedlem må ha
politiattest. ET oversender bekreftelse
på formål til de det gjelder. Hver enkelt
må sende separat søknad.
Arrangementer
15. april Sprintcup
Forespør:
Løypelegger: Øyvind Lien el. Peder
Fossheim Asplin
Løpsleder: Audun Strandli
Tidtaker:Spørre Arne Arnesen om han
kan være backup, eventuelt Nils Harald
Staff.
Sted: Mjøsstranda, samlingsplass
Steinerskolen
29. april Moelven-cup, sprint
Forespør:
Løypelegger: Tommy Gullord
Løpsleder: Øystein Snuggerud
Tidtaker:
Sted: Høgskolen i Gjøvik

Tidtaking

6. juni Gjø-Vard løpet
Forespør:
Løypelegger: Bjørn Godager
Løpsleder: Jens Harald Fossheim og
Åshild Strandli
Tidtaker:
Sted: Øverby, forespør
frivillighetssentralen om det er andre
arrangementer denne datoen.
Felles innbydelse med Ringsaker(de har
løp dagen etter)
Gjø-Vard må kjøpe en lisens for etiming. Forespør Arne Arnesen på

AP

ET

ET

ET

AP
AK
ET

hvilken lisens og eventuelt hva vi
trenger for tidtaking.
Behov for 2-4 personer som kan lære
seg e-timing.
Info fra
treningskom.

Neste møte
Gjøvik, 26.01.2015
Einar Sogstad

Klubbtur til 5-dagers
Klubbtur til KM
Telttur i forbindelse med Pinsen
Tio-mila
O-landsleir 8-12. aug
Mandag 2. mars hos AP

