MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: 24. august, 20.00- 21.30
Sted: Espen Torseth, Gjøvik.

Til stede: Espen Torseth (ET, leder), Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Einar Sogstad (ES,
sekretær), Astrid Kravdal (AK, styremedlem), Øyvind Lien (ØL, vara),
Kristine Strandli (KST, Ungdomsrepresentant)
Forfall: Kåre Solberg(KS, kasserer)
Representant fra komite:
Forfall:
Møte nr.: 5/2015
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.
Nr.
Sak
041/15 Godkjenning av
innkalling
042/15 Referat fra møte nr
4/2015
043/15 Kasserer

044/15 Innkreving av
medlemsavgift og
treningsavgift
045/15 Innbetalinger

046/15 AP betales for å
kontere og føre på
riktig avdeling.
047/15 O-ringen

048/15 Revidert kartplan
049/15 Sesongavslutning

Tiltak
Innkallingen ble godkjent

Frist

Ansvar

Ingen kommentarer
Kåre Solberg tar kassererjobben frem
til årsmøtet. Det formidles til
valgkomite at kandidater behøves til
årsmøtet.
Espen sørger for at det blir gått
gjennom hvem som har betalt og
sender ut krav til de som ikke har
betalt.
Det ble diskutert om det vil forenkle
innbetalinger ved å opprette separate
kontoer for f.eks. tøy, medlemsavgift
osv. for å forenkle sjekk av hvem som
har betalt. Styret mener at dette totalt
sett vil bli mer komplisert å håndtere og
ønsker ikke å endre dagens praksis
med en konto.
Styret vedtar at Gjø-Vard betaler for
denne jobben.

ET

Overnatting O-ringen 2016. To
alternativer; Ett der buss går forbi og
ett der det ikke går buss. Styret ønsker
at det reserveres der det går buss.
Martin Øhman bestiller.
Etterspørre siste revisjon av kartplan
fra HJB.
Medlemsmøte/sesongavslutning
arrangeres lørdag 31. oktober. Utdeling

ET

ET

050/15 Avtale med Gjøvik
Idrettsmedisinske
Team

051/15 Refleksstaver til
nattorientering.
052/15 Frivillighetsdagen,
12. september.
053/15 Frivillige til
ungdoms-ol
Neste møte
Gjøvik, 24.08.2015
Einar Sogstad

av priser og bespisning med pizza.
En avtale innebærer ingen kostnad for
klubben. Klubbens løpere får 10%
rabatt på behandlinger. GIT kan komme
å holde kurs i f. eks. skadeforebygging.
Styret er positive til å inngå avtale. ES
ber om å få forslag til avtale.
Treningskomiteen foreslår å kjøpe inn
20 stk refleksstaver til nattorientering.
Kostnad 1300,-. Styret vil kjøpe inn
dette.
AP informerte om denne. Ønske om at
Gjø-Vard er representert. Forespør Elias
og Anna. Espen stiller.
Oppfordring fra Totens Sparebank om
frivillige til å bidra ved ungdoms-ol
2016.
Mandag 5. oktober kl 20.00 hos Astrid
Kravdal, Kronprins Olavs Vei 2b.

ES

ØL

KST

