MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: . 6. april, 20.00-22.30
Sted: Espen Torseth, Gjøvik.
Til stede: Espen Torseth (ET, leder), Kirsten Bakke (KB, nestleder), Sigmund Hansen (SH,
kasserer), Einar Sogstad (ES, sekretær), Hege Solerød (HS, styremedlem), Elias Øhman
(EØ, Ungdomsrepresentant), Øyvind Lien (ØL, vara)-deler av møtet.
Forfall:

Representant fra komite:
Forfall:
Møte nr.: 2/2016
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.

Nr.
Sak
007/16 Godkjenning av innkalling
008/16 Referat fra møte nr 1/2016

Tiltak
Innkallingen ble godkjent
Spørsmål fra KB:
kartkomiteen skulle
inviteres. ET droppet dette
da det er såpass mange
andre saker til dette møtet.

009/16 Løp sesongen 2016

Det mangler løypelegger på
til Ringalm-cup 17/9 og
Gjø-Vardløpet 18/9.
SH tar løypelegging på
Ringalm-cup finalen på
Øverby. AP kontrollerer.
Styret foreslår også at GjøVard løpet legges på
Øverby. ET tar dette med
Jens Harald som er
løpsleder.

010/16 Bruk av Klubbadmin eller
123klubb til
klubbadministrasjon

Hva skal benyttes til
klubbadministrasjon? ET
foreslår å gå over til
123klubb.
Fordel med 123klubb: kan
f.eks registrere oppmøtte
på trening via mobil.
AP sier at dersom han kan
få ut medlemsregisteret så
er det greit med begge
systemer. Dette er mulig
fra begge systemer. AP

Frist

Ansvar

prøver Klubbadmin i
sesongen 2016. Dersom
dette viser seg å være
tungvint og det er ønske
om andre funksjoner vil vi
vurdere 123 klubb senere.
011/16 Eventor-ansvar

Torbjørn Kravdal har sittet
med dette ansvaret.
Torbjørn ønsker ikke å ha
dette ansvaret fremover.
Eventoransvarlig legger inn
Gjø-Vard sine
arrangementer. SH tar på
seg dette. SH tar kontakt
med Torbjørn Kravdal for å
få informasjon om
oppgavene.

SH

012/16 Web-ansvar

Torbjørn Kravdal tar dette

013/16 Ansvar andre
digitale/sosiale medier
014/16 Status på tilbakemelding
på ny lov fra kretsen

Torbjørn Kravdal tar dette

015/16 Status/behov utstyr til
trening/løp

Vi har tidligere bestemt at
vi skal kjøpe inn 30 stk
stemplingsenheter. ØL har
funnet frem til en
hensiktsmessig
nummerserie. Vi kjøper
også inn skjermer til disse.

ØL

016/16 Bør Gjø-Vard kjøpe inn
noen ski-o kartstativer slik
at vi kan få med flere på
ski-o

ØL forslår at Gjø-Vard
kjøper inn noen ski-o
stativer til nybegynnere.
Det kjøpes inn 5 stk.

ØL

017/16 Eierforhold, kontrakter og
avtaler i forholdet
Stolpejakten, Sprek i
Gjøvik og Gjø-Vard

AP informerte. Foreningen
Stolpejakten. Dersom
Stolpejakten opphører går
rettighetene til Gjø-Vard.
Stolpejakten skulle i 2015
ha 50% av overskuddet av
Sprek i Gjøvik. I 2016 går
hele overskuddet fra Sprek
i Gjøvik til Gjø-Vard. Sprek
i Gjøvik er Gjø-Vard sitt
lokale Stolpejakten.
Sponsing av Sprek i Gjøvik
går direkte til Gjø-Vard.
Det som kommer inn til

Ikke fått noen
tilbakemelding på GjøVards nye lov.

Stolpejakten fordeles ut på
de lokale prosjektene.
016/16 Eventuelt

Samtykkeerklæring og
politiattest. HS spør hvor
slike erklæringer skal
arkiveres. Forslag om at
dette arkiveres hos
forretningsfører. AP tar
ansvar for dette.
AP spør hvordan er med
dekning av
etteranmeldingsavgift og
leie av personlig utstyr:
Dette dekkes av hver
enkelt løper.
Ved sykdom(gyldig grunn
til fravær) må det sendes
melding til AP om dette.
Dette må det informeres
om på Gjø-Vards
hjemmeside.

Neste møte
Gjøvik, 06.04.2016
Einar Sogstad

Klubbtøy og effekter. HS
foreslår at det for nye
løpere blir delt ut
løpstrøyer. Det foreslås
også ulike effekter med
Gjø-Vard logo. HS setter
opp et forslag med
kostnader og effekter.
Det er ønske om at
løpstrøye og
overtrekksjakke skal kunne
selges for 100 kr per stk til
løpere under 16 år.
AP trenger hjelp til å sette
ut stolper.
Avtale mellom Skistuas
Venner og Gjø-Vard. Det
har kommet forslag til ny
avtale. Nytt i forslaget er at
Gjø-Vard kan søke om
tilskudd til oppvarming av
Skistua. Tidligere har
beløpet vært 4000 kr. AP
følger opp avtalen.
02.05.2016 kl 20.00 hos
Kirsten

HS

