MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag

Tid: 08. april, 20.00-21.30
Sted: Knut Sterten, Gjøvik.

Til stede: Espen Torseth (ET, leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Einar Sogstad (ES,
sekretær), Astrid Kravdal (AK, styremedlem) Knut Sterten (KS, kasserer), Øyvind Lien (ØL,
vara), Kristine Strandli (KST, Ungdomsrepresentant)
Forfall:
Representant fra komite:
Forfall:
Møte nr.: 3/2015
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.
Nr.
Sak
016/15 Godkjenning av
innkalling
017/15 Referat fra møte nr
2/2015
018/15 Einarbusamling

019/15 Klubbtur ifm KM på
Lillehammer

020/15 Klubbtøy

021/15 Tøyansvarlig

022/15 Innkjøp av telt

Tiltak
Innkallingen ble godkjent

Frist

Ansvar

Ingen kommentarer
24-26/4, 13-16 års gruppa.
AK sørger for å sende ut melding med
informasjon om samling og påmelding.
Dekkes for utøvere.
5-6/9. Hege Solerød har fått tilbud på
overnatting og mat i Nordseter
Fjellpark. 1400,- for voksne, 1200,- for
unge. Forespør Hege om hun kan
undersøke videre om det er mulig å
finne et billigere alternativ.
Klubben har tidligere dekket 50 % av
summen for barn og 25 % for senior.
Dersom det ikke finnes rimeligere
alternativ dekker klubben 50 % også
for senior.
KST har forhørt seg litt og mener at det
er ønske om type hettejakke i gruppe
13-16 år. ET har undersøkt med Eidsiva
Bredbånd om de er interessert i å
sponse, de har en sponsorkomite som
behandler slike saker.
Finne alternative jakker og priser.
KS fortsetter som tøyansvarlig. Mulig
tøylager bør plasseres hos noen som er
jevnlig på tirsdagstreninger. Tøy tas
med på treningen på Øverby 5. mai
ØL har undersøkt om det finnes telt
som er enklere å sette opp enn de

AK

ET

KST
KS

023/15 Innkjøp av
skjermer
024/15 KM 8/9
025/15 Ringalm Cup 29/4
026/15 Avtale mellom GjøVard og SystemTre Gjøvik AS
027/15 Økonomisk status
Stolpejakten
Neste møte
Gjøvik, 08.04.2015
Einar Sogstad

klubben har. Finnes ikke store telt som
er spesielt enkle å sette opp. Finnes
noen med oppblåsbare stenger.
Et alternativ er å kjøpe tilsvarende det
vi har, men færre segmenter og to
stykker som kan settes sammen etter
behov.
Det kjøpes inn et 3 segmenters telt.
Farge gult.
Kjøpe inn 30 Silva skjermer

ØL
ØL

Skumsjøen er vanskelig pga av stor
hogst. Gjø-Vard vil foreslå Skreia.
Undersøke om vi kan låne fotballbanen
til samlingsplass. ET tar dette med
Snuggerud.
AP framla avtale. Ingen innsigelsers fra
styret, Espen signerer.

AK

AP setter opp en oversikt på økonomisk
status i Stolpejakten.
Mandag 11. mai kl 20.00 hos Einar
Sogstad, Nyborgvegen 3.
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