MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: . 15.november, 18.00-21.00
Sted: Arnfinn Pedersen, Gjøvik.
Til stede: Arnfinn Pedersen (AP, nestleder), Einar Sogstad (ES, sekretær), Øyvind Lien
(ØL, vara), Astrid Kravdal (AK, styremedlem)
Forfall: Kåre Solberg(KS, kasserer), Espen Torseth (ET, leder), Kristine Strandli (KST,
Ungdomsrepresentant)
Representant fra komite:
Forfall:
Møte nr.: 7/2015
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.
Nr.
Sak
066/15 Godkjenning av innkalling
067/15 Referat fra møte nr 6/2015

Tiltak
Frist
Innkallingen ble godkjent
Sak 058/15 gjelder trener 2
kurs, ikke trener 1 som det
stod i referatet.
Avtale med GIT, ES sender
nyhet til Torbjørn Kravdal
om at avtale er inngått.
Denne legges på
hjemmesiden.
068/15 Løpsdatoer
Gjø-Vard ønsker å
arrangere kretsløp 11.
september 2016. Sende
forespørsel til NOF om
denne helgen er ledig.
069/15 Orion Bingo
Vi får ikke disse pengene i
2016 pga manglende
innsendt regnskap. Det er
mulig å få til dette igjen i
2017.
070/15 123klubb, nytt
Det foreslås å gå over til
klubbadministrasjonsregister 123 klubb fremfor å benytte
Minidrett til
klubbadministrasjon. Styret
er skeptisk til å gå over til
nytt system og ønsker å
avvente dette.
071/15 Årsmelding.
De forskjellige utvalgene
må sende inn sine
årsmeldinger. Arnfinn
sender mail og etterspør
dette, frist for innsending

Ansvar

ES

AK

AP

072/15 Innkreving av
startkontingent for ikke
startende og
etteranmeldingsavgift.
073/15 Årsmøtet.

074/15 Budsjett.
075/15 Stifinneren 2016.

076/15 Info til deltakere i
Stolpejakten.

077/15 Innkjøp av EKT-enheter og
stativ.
078/15 Tiltak for å beholde eldre
løpere.

Neste møte
Gjøvik, 15.11.2015
Einar Sogstad

20. november.
AP orienterte om
regnskapet.
Årsmeldingene sendes til
Einar Sogstad som samler
dette i et dokument.
Styret vil ikke gjøre dette
for 2015. For 2016 vil dette
bli gjort.
Ordstyrer til årsmøtet:
forespør Øystein
Snuggerud, evt Bjørn
Godager.
Kakebaking: Forespør
Celine Visted evt Trude N.
Eriksen.
AP ordner blomster.
Budsjett for 2016 ble satt
opp.
Stifinneren 2015 har ikke
vært tilgjengelig gjennom
Turorientering.no, kun
gjennom Gjø-Vards
hjemmeside. For 2016 må
Stifinneren også være
tilgjengelig på
turorientering.no.
For rekruttering er det
ønske om at Stolpejakten
sender informasjon til sin
mailliste om f.eks.
introduksjonskurs i GjøVard.
Det kjøpes inn 30 stk EKTenheter.
AK spør hva som skal til for
å beholde/få tilbake de
eldre Gjø-Vard-løperne.
Hva skal til for å få med
disse på treningsløpene?
Ikke avtalt
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ØL

ØL
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