Styremøte 11/9-17 19:00
Til stede:
Espen. Kirsten, Arnfinn, Sigmund, Elias, Hege
Ikke tilstede: Arnt Oluf
1) Godkjenning av innkalling
Godkjent
2) Godkjenning av forrige referat
Godkjent
3) Klubbtøy - Innkjøp og salg av tøy med gammel design
Tøy med gammelt design selges ut. 1/2 pris til voksne. Barn som før.
4) Skistua
Kirsten setter opp dugnadslister i starten av November.
Alle aktive løpere kan forvente å bli satt opp på dugnad.
Aktiv løper er en løper med minst en start i et terminfestet løp.
Espen legger ut informasjon på nettsidene.
Vask av håndklær; vask de du har brukt og lever til neste.
Skistuakomiteen – Styret forespør nye kandidater
Innkjøp: Arnfinn sjekker med Asko om vi kan handle det som holder seg gjennom vinteren.
Kasserutine: Arnfinn og Espen lager
5) Neste års terminliste
Gjø-Vard 2-dagers foreslått til 2-3. Juni 2018. Løypeleggere, kontrollør og løpsleder forespurt.
6) Kandidater til Gjøvik kommunes idrettsstipend 2017
(Frist 15. september: http://www.gjovik.kommune.no/kultur-og-fritid/kommunens-priser/ )
Ingen kandidater i år.
7) Økonomi
Regnskap ført t.o.m. Juli 2017. Underskudd per Juli, men inntekter fra sponsorer og støtte fra
kommune ol. kommer i løpet av August/September.
Mye jobb med å legge over til eAccounting fra gammelt system. eAccounting er anbefalt av NIF.
Ingen utestående medlemskontingenter fra 2016.
8) Eventuelt
Web:
Bjørn Arild har bygget opp ny side. Innhold må inn og gammelt innhold arkiveres.
Ferdigstilles innen 1/1-2018.

Idrettsskole:
Espen sjekker med Celine og Marinne om de kan kjøre samme opplegg som i fjor med
oppstart etter høstferien
Dekket startkontingent:
Skal løpe i Gjø-Vards løpstrøye og enten jakke/løpstrøye ved premieutdeling når du
representerer Gjø-Vard. Minner om tidligere vedtak.
Juniorsamling Mjøs-O:
Egenandel 500 klubben dekker resten
Nammosamling Budor 13-19:
Dekkes av klubben
Nammosamling O-troll-leir:
Dekkes av klubben, evt. egenandel
Kartkomiten:
Øverby/Eiktunet bør oppdateres årlig. Eiktunet bør synfares til instruksjon og nybegynnere
f.eks. 1:3000 slik at flere detaljer kan tas med.
Sesongavslutning:
Forslag om klatreparken på Øverby med enkel servering 15/10.
Neste møte:
6/11-18 19:00 Mustad næringspark.

