MØTEREFERAT
Styremøte Gjø‐Vard o‐lag
Tid: . 17. oktober, 20.00-22.30
Sted: Mustad Næringspark, Gjøvik.
Til stede: Espen Torseth (ET, leder), Kirsten Bakke (KB, nestleder), Sigmund Hansen (SH,
kasserer), Einar Sogstad (ES, sekretær), Øyvind Lien (ØL, vara), Elias Øhman (EØ,
Ungdomsrepresentant)
Arnfinn Pedersen(forretningsfører)
Øystein Snuggerud (forslagsstiller)
Forfall: Hege Solerød (HS, styremedlem)
Representant fra komite:
Møte nr.: 5/2016
Revidert: Ingen revidering, kommentarer ved neste møte.

Nr.
Sak
033/16 Godkjenning av innkalling

Tiltak
Innkallingen ble godkjent

034/16 Referat fra møte nr 4/2016

Ingen kommentarer

035/16 Forslag til regler for
laguttak til stafetter o. l.
Øystein Snuggerud

Sportslig har ansvaret for å
sette opp lag til stafett. Vi
har ingen faste
retningslinjer.
Forslag: Øystein
Snuggerud har skissert
noen punkter som kan
ligge til grunn. Vedlagt.
ØL foreslår å framlegge
forslaget for Sportslig
utvalg. Sportslig lager
forslag som må godkjennes
av styret. Her tas også
med kriteriene for uttak.
Dersom det meldes på løp
når Gjø-Vard arrangerer
løp dekkes ikke
startkontingenten av GjøVard.

036/16 Gjø-Vards løp 2017

Sportslig setter opp forslag
til løp. Vi vil søke KM sprint
og mellomdistanse. Styret
forslår sprint i området
Mustad

Frist

Ansvar

ØL

Næringspark/Hovdetoppen.
I tillegg ventes et Nammocup løp og eventuelt
Vestmjøsacup.
037/16 Forslag til ny avtale med
Skistuas venner

Vi har mottatt forslag til ny
avtale med Skistuas
Venner om drifting av
Kafeen.
Forskjeller fra tidligere
avtale:
Paragraf 7 endret fra støtte
til grunnoppvarming. 7000
til 4000.
Inntekten fordeles 1. mai
hvert år.
Gjelder 5 år(tidligere 10 år)
Styret mener Gjø-Vard ikke
kan drifte kaffeen dersom
støtten til grunnoppvarme
reduseres. Styret mener at
den eksisterende avtalen
fortsatt gjelder og at vi må
forholde oss til denne.
Dersom Skistuas Venner
ikke ønsker dette, kan
avtalen sies opp.
Espen lager forslag til
tilbakemelding til Skistuas
Venner som sendes til
Styret i Gjø-Vard.

038/16 Økonomi

Gjø-Vard har 113 000,- i
pluss så langt i 2016.

039/16 Eventuelt

Grenseløs idrettsdag 27.
oktober. Gjø-Vard har fått
forespørsel om å stille med
instruktør/person til å
informere om Gjø-Vards
aktiviteter.
Arnfinn kan stille fra GjøVard. ET melder tilbake at
vi stiller.
Arnfinn foreslår å legge på
15 kr betalingsavgift ved
betaling av
medlemskontingent og
aktivitestavgift.
Styret vedtar dette.
Marthe Myhre er ansatt
som Mjøs-O koordinator.
Gjø-Vard ønsker å invitere

ET

ET

Neste møter

henne som medlem i GjøVard. Espen sender
invitasjon.
Dato for årsmøtet:
Søndag 22. januar,
kl 18.00
21.11.2016, Mustad
Næringspark

Gjøvik, 17.10.2016
Einar Sogstad

Punkter til sak 035/16
Forslag til endring:
1) Påmelding og endringer av lag kan kun utføres av hovedtrener/ansvarlig.
2) Lag som er kommunisert med deltakere kan kun endres ved sykdom eller uteblivelse.
3) Foreldre har ingen adgang til å melde på eller endre lag.
4) Kombinasjonslag med andre klubber skal være avklart med leder av Gjø-Vard
5) Foreldre har ikke adgang til utforme lag med andre klubber.
6) Foreldre må respektere laguttak fra hovedtrener/ansvarlig, klager på lag skal rettes leder av klubben
skriftlig.

