MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: . 2. mail, 20.00-22.30
Sted: Kirsten Bakke, Gjøvik.
Til stede: Espen Torseth (ET, leder), Kirsten Bakke (KB, nestleder), Sigmund Hansen (SH,
kasserer), Einar Sogstad (ES, sekretær), Hege Solerød (HS, styremedlem), Øyvind Lien
(ØL, vara).
Arnfinn Pedersen(forretningsfører)
Forfall:
Elias Øhman (EØ, Ungdomsrepresentant)
Representant fra komite: Audun Strandli(kartkomite)
Forfall:
Møte nr.: 3/2016
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.

Nr.
017/16
018/16
019/16

Sak
Godkjenning av innkalling
Referat fra møte nr 2/2016
Informasjon fra Kartkomiteen (Audun Strandlie)

Tiltak
Frist
Innkallingen ble godkjent
Ingen kommentarer
Audun redegjorde for
arbeidet i kartkomiteen.
Sprintkart/skolekart: Det er
gjort oppdateringer i
kartdatabasen:
Biri sentrum,
Myrvang(Biri),
Skrinnhagen.
Bjørnsveen nord og sør,
Vardal og blomhaug,
Kallerud, Hovdetoppen,
Kopperud, Steinerskolen,
Vindingstad.
Kartene ligger på GjøVards hjemmeside.
Holder på med Vesteråskartet: en del gjøres i
2016, restrerende
ferdigstilles i 2017. Sindre
Godager synfarer
halvparten av området i
2016 og resten i 2017.
Osbakken: Her planlegges
Gjø-Vard-løpet og finale i
Ringalm-cup. Audun
undersøker statusen på

Ansvar

kartet her.
Vind-kartet:
Står på kartplanen, men
ikke påbegynt.
Skolekart rundt Bjørnsveen
foreslås knyttet sammen
med kartet fra ØverbyBergsmarka.
Innspill fra KB: undersøke
kvaliteten på Hovdekartet/Sogstadskogen.
Glæstadhøgda: lite detaljer
i området.
Arnfinn foreslår å ta en
befaring for å fastslå status
på noen områder.
020/16 Status sportslig
(Hege/Øyvind)

Det rapporteres jevnlig fra
sportslig gjennom
facebook, hjemmesiden og
e-post.
Oppe i 60 stk på treninger.
Har hatt mye hjelp av
foreldre som har tatt
trenerkurs(12 stk som har
tatt trener 1 og 8 stk som
har tatt trener 2).
Av voksne på trening har
det vært 3-6 stk.
HS etterlyser rutine for
hvordan nye medlemmer
skal registrere seg i
Minidrett. Det bør lages en
ny instruks for hvordan
dette gjøres på
hjemmesiden. Arnfinn gir
beskjed til HS når dette er
oppdatert. HS sender mail
til alle med link til infosiden
om meldlemsskap.
Klubbturer:
O-festivalen Sarpsborg.
Overnatting på
Speiderborgen 24.-26. juni.
Midtnorsk.
Overnatting Internatet på
Tolga 26.-28. august. Her

foreslås at det leies inn
buss. Bussleie for helgen
antas å koste ca. 25 000,-

O-trolleir: uvisst hvor
dette blir og hvem som
arrangerer. Arnfinn
undersøker muligheter.
Idrettsskole, vi deltok ikke
på møtet. ET har sendt
spørsmål til Idrettsrådet,
men ikke fått noe svar.
Hvor mange deltagere? Når
på året? Hvor?
HS har reservert gymsalen
på Vardal ungdomsskole
for innetrening gjennom
vinteren, mandag 18-19.
021/16 Status nytt tøy (Hege)

Se vedlegg

022/16 Status Stifinner'n

ET har ikke fått
informasjon foreløpig.
Sendes ut på e-post når
han mottar dette.

023/16 Status
stolpejakten (Arnfinn)

Skal i gang på lørdag 7.
mai. Stolpene må være ute
til morgenen 7. mai.
Har 29 arrangører.

024/16 Status økonomi
(Arnfinn/Sigmund)

De fleste sponsoravtaler er
avklart.
Sponsing fra Toten
Sparebank reduseres noe.
Ringalm ønsker ikke lengre
å bidra med denne type
markedsføring. Arnfinn
følger opp.
Leieavtale med Skistuas
Venner. Skistuas Venner
har foreslått ny avtale. Vi
ønsker å forholde oss til
eksisterende avtale.
Arnfinn har beregnet at vi
skal betale 12 000,- til
Skistuas Venner.

025/16 Eventuelt

Sprint-NM

ET

Skal vi søke om sprint-NM
2020?
Harald Bakke er villig til å
bidra til planlegging og
gjennomføring.
Arnfinn tar kontakt med
Ringsaker for å høre om de
fortsatt er interessert i å
være med å arrangere.

Neste møte
Gjøvik, 02.05.2016
Einar Sogstad

Hovedløp, samling og otrolleir dekkes av klubben.
22.08.2016

Klubbtøy Gjø-Vard 2016
Etter styremøtet 2016-05-02

Klubbjakker og løpstrøyer

Vedtatt: Max 1stk
klubbjakke og 1 stk
løpstrøye til kr 100/stk
per år for medlemer 16
år og yngre

Klubbjakke: Tynn Noname,
kortermet løpstrøye

Ryddet i sponsorlogoer
Oppdatert Gjø-Vard-logo (Med hvitt fyll)

Vedtatt:
Hovedsortiment m/spons
Lagervare hos Tøyforvalter (Sonja)

Styret er også positive til en 4-års avtale med
Noname/Sport8. Medlemmene får også rabatt
på noname-klær hos sport8. Klubbenat dere
får 20% rabatt på prislisten på klubbdesign.

Type Softshell

Med sponsorlogoer som for tynn klubbjakke
Oppdatert Gjø-Vard-logo (Men med hvitt fyll)
Vedtatt:
Bestillingssortiment til kostpris
Tøyforvalter (Sonja) tar opp bestilling (min 10 stk)

Pannebånd

Oppdatert Gjø-Vard-logo (Med hvitt fyll)
Sjekk pris og bestill (Sonja)
Forslag: Premier i klubbmesterskap

Logo

Farge: I og med at design på tynne
klubbjakker og løpstrøyer beholdes,
beholdes også fargen på logoen også
for ny klubbdesign/softshell

Vedtatt: Med hvitt fyll
Ved trykk på farget
underlag skal trykken
være 2-farget; altså
med hvitt fyll. Det
finnes ingen godkjent
1-farget variant

Gjø-Vard design på andre klær
F.eks: Egen kolleksjon med
sprint-tøy?
Hadde håpet
ungdomsrepresentant en i
styret kunne komme med
kreative forslag
Nedstemt: Liten stemning i
styret for å jobbe videre med
mere tøy med klubbdesign

Gjø-Vard logo på andre klær
•
•
•
•

Lage en print som kan brukes på valgfrie
plagg:
-Regnjakke/dress, hettegenser, vest,
dunjakke, overtrekksbukse, løpsbukse, Otights etc
-Truser, sokker, sportsBH etc
På dette tar vi opp forhåndsbestilling og
folk får det de har bestilt, til kostpris (evt.
klubben betaler trykk)

•
•
•

Når det gjelder jakker og trykking generelt:
Man kan i prinsippet kjøpe jakke hvor som
helst og få Bekken & Strøm eller andre til å
printe på logo. Sport 8 benytter seg også av
eksterne trykkerier.

Nedstemt: Liten stemning i styret for å jobbe
videre med mere tøy med klubbdesign

