MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: . 25. januar, 20.00-22.30
Sted: Espen Torseth, Gjøvik.

Til stede: Espen Torseth (ET, leder), Sigmund Hansen (SH, kasserer), Einar Sogstad (ES,
sekretær), Øyvind Lien (ØL, vara), Hege Solerød (HS, styremedlem), Elias Øhmann (EØ,
Ungdomsrepresentant)
Forfall: Kirsten Bakke (KB, nestleder)
Representant fra komite:
Forfall:
Møte nr.: 1/2016
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.
Nr.
001/16
002/16
003/16

Sak
Godkjenning av innkalling
Referat fra møte nr 8/2015
Behandle NIFs Enklere
idrettslag 2016

Tiltak
Innkallingen ble godkjent
Ingen kommentarer
Samordner noen
rapporteringsdatoer.
NIF oppdaterer Altinn.

Frist

Ansvar

Forslag om å opprette en
Gjø-Vard e-postadresse
som benyttes i diverse
registre.
Årsmøte innen 31. mars.
Elektronisk
medlemsregister i
Klubbadmin.

AP

Utarbeide forslag til ny lov
basert på den nye
lovnormen fra NIF.

15.02.2016 ET/ØL

Oppdatere
tillitsmannshåndbok.

15.02.2016 HS,KB,EØ

Gjennomgå nye regnskapsog revisjonsbestemmelser.

15.02.2016 SH/ES

Lage liste over innkjøpere i
Gjø-Vard. Espen foreslår å
etablere en liste for over
personer som kan kjøpe

SH

004/16 Forberede årsmøte 2016

005/16 Nye driftsrutiner for laget
etter innføring av
forretningsfører
006/16 Eventuelt

inn for Gjø-Vard. Dette for
å sikre at klubben alltid vet
hva og hvem som kjøper
inn. Motargument her er at
dette kan bli tungvint.
Finnes en annen enklere
måte å sikre dette på?
Retningslinjer for hvordan
innkjøp skal gjennomføres
må etableres for at
forretningsfører får den
informasjonen som trengs.
Årsmøte gjennomføres 7.
mars på Skistua kl 18.00.
Undersøke om Skistua er
ET
ledig.
Innkalling sendes ut.
05.02.2016 ET
Innkjøp kontroll –
økonomiflyt.
Tillitsmannsboka.
Årshjul.
Kartkomiteen kalles inn på
ET
neste styremøte. Ønske om
å gjennomgå kartplan og
hvordan vi kan få produsert
flere kart.
Spørre om samtykke til
HS
bruk av bilder på
hjemmesiden til Gjø-Vard
og sponsorer samt aviser.
HS tar dette ved introkurs
til våren.
Gjennomgang av Referat
fra styremøte 7/2015:
Sak 077/15: Innkjøp av
EKT-enheter og stativ vil
koste ca 30 000 NOK
Tio-Mila: Kolliderer med
Pinseløp. Sportslig komite
satser på at det stilles et
ungdomslag.
Are Strandlie er ansvarlig
for Gjø-Vard lag til Tiomila.
Sportslig komite: bedre
løypetilbud på
tirsdagstreningene for
seniorene.
Vestmjøsa-cup på onsdager
når det ikke er andre
arrangementer.
Vintertreninger på
torsdager, muligheter for
seniorer for å delta.

Intensivkurs planlegges 5.
april.
Spørsmål fra AK, hvilke
regler gjelder for stenging
av områder dersom det
søkes om NM 2019?

Neste møte
Gjøvik, 25.01.2016
Einar Sogstad

Verdens orienteringsdag,
11. mai. Lavterskeltilbud,
verdensrekord i antall
orienteringsløpere.
Gjennomføring vil bli
diskutert i sportslig komite.
Ikke avtalt

