MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: . 22. august, 20.00-22.30
Sted: Sigmund Hansen, 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), Elias Øhman (EØ, Ungdomsrepresentant)
Arnfinn Pedersen(forretningsfører)
Forfall:
Representant fra komite:
Møte nr.: 4/2016
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.

Nr.
026/16
027/16
028/16

Sak
Godkjenning av innkalling
Referat fra møte nr 3/2016
Ny kartplan til godkjenning

Tiltak
Innkallingen ble godkjent
Ingen kommentarer
Styret har mottatt forslag
til ny kartplan.
Vindkartet: ønsker at dette
kartet skal kunne benyttes
i trening og konkurranse.
Nærmiljøkart byttes ut med
konkurransekart.

Frist

Ansvar

Misvisende formulering i
kartplan: Foreningen Sprek
i Gjøvik/Stolpejakten har
ikke noe med kartplan å
gjøre, dette er et Gjø-Vard
prosjekt. Styret ønsker at
dette rettes i kartplanen.
Styret er positive til at det
legges mye arbeid i kart.
Under forutsetning av at
ovenstående endres vedtas
kartplanen.

029/16 Bruk av turorientering.no
og tilhørende app

Styret ber om at søknader
om spillemidler sendes inn
og at arbeidet starter.
Turorienteringskomiteen
må registrere dette. Espen
informerer komiteen.

ET

030/16 Forede jakker til trenere
med «Trener» påtrykt
031/16 Permanent nettløsning på
Skistua med webkamera
og værstasjon

032/16 Eventuelt
Sportslig leder

Overnatting O-festivalen
2017

Egenandeler klubbturer

Sprint-NM

Unions-Matchen

Gammelt klubbtøy

Klubbtur til Midt-Norsk

Styret mener at det ikke er
behov for denne type
jakker.
Styret er positive til dette.
Må diskuteres med
Skistuas Venner. Avtalen
med Skistuas Venner må
signeres først.
Antatt kostnad er 10 00020 000,Synes Styret det er greit å
fortsette ut året uten
sportslig leder? Styret
mener dette går fint.
Overnatting O-festivalen på
Oppdal:
Hege har reservert 32
plasser. Det er også
muligheter for camping
Dersom klubbens økonomi
tillater det kan klubben i
enkelte tilfeller betale
egenandeler på
klubbturer..
Sprint-NM:
Arnfinn følger opp dette og
undersøker med Ringsaker
om de fortsatt er
interessert i å være med å
arrangere.
Unions-Matchen:
Innspill fra Øyvind. Vi vil
kanskje få forespørsel om å
arrangere dette en eller
annen gang.
I garasjen på Skistua ble
det under rydding funnet
en del løpsbukser og
trøyer. Hva gjør vi med
disse? Disse kan gis bort,
men det presiseres at det
er feil reklame på trøyene
og at de ikke kan benyttes
i løp. Sonja får kassene
med klær for utdeling.
Klubbtur til Midt-Norsk.
Her har det vært svært
dårlig påmelding. Buss er
derfor avbestilt. Sportslig
mener at dårlig oppslutning
skyldes bl.a. lang reiseveg,
tidspunkt.
Neste tur bør planlegges

Økonomi

Avtale med Skistuas
Venner

Vandrepremie Pokal-Cup

Allidrettsskole

Neste møter

Gjøvik, 22.08.2016
Einar Sogstad

mer utfra å få med flest
mulig rekrutter.
Økonomi: Arnfinn
orienterte om status.
Vi har hatt en reduksjon på
sponsorinntektene våre.
Per nå har vi ca 30 000,mindre enn i fjor.
Avtale med Skistuas
Venner.
Styret mener at
eksisterende avtale
videreføres ettersom ingen
av partene har sagt opp
avtalen. Styrets
utgangspunkt er at avtalen
videreføres som den er.
Arnfinn tar opp dette med
Skistuas Venner og
forsøker å bli enige om en
løsning.
I 2015 vant Kristine
Kravdahl Gjø-Vards
pokalcup. Premie her skulle
være en vandrepremie.
Pokalen har ikke blitt levert
Kristine.
Det er bestilt pokal og
denne er under gravering.
Idrettsrådet: Allidrettsskole
for barn f. 2009 og 2010.
Max 40 stk. Mandager 1819. 3 ganger per idrett.
Ønsker at Gjø-Vard tar uke
37-39.
Espen melder tilbake til
idrettsrådet at Gjø-Vard
gjennomfører dette.
Spørre Sigrid Snuggerud,
Anna Torseth og Marianne
Halmstad Andersen om de
kan ta ansvar for
gjennomføring.
17.10.2016, Mustad
Næringspark
21.11.2016

ET

