Gjøvard styremøte 15.10.2018 19:00 Mustad Næringspark
Tilstede: Kirsten, Arnfinn, Arnt Oluf, Sigmund, Audun
Fraværende: Anna, Tommy, Espen
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Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent. Kartkomite og sportslig får også innkalling
til alle styremøter.
Godkjenning av referat
Referat godkjent.
Skistua spørsmål om dugnadshelg
Det er sendt ut mail til medlemmene om ønsket dugnadshelg.
Skistuakomiteen har hatt planleggingsmøte 10/10-18.
Kartsaken orientering
Få personer skal ha tilgang til Flyplasskartet, vi har ikke fått
OCAD filen ennå. Det ble diskutert videre fremtid for kartene
ved Skumsjøen.
Kartkomiteen
1. Kartet på Vind er nesten ferdig.
2. Mye nyhogst på Skumsjøen øst, vi avventer foreløpig med å søke
om spillemidler.
3. Vi har fått spillemidler til Glæstadkartet. Styret går for å resynfare
kartet.
4. Ønsker vedrørende kart Stolpejakten; ønske om et lite kart ved
Bybrua. Trenger kun kartutskrift, ingen synfaring.
5. Resynfaring av Øverby-Bergstoppen ved Sindre Sande Gullord.
6. Sprintkartdatabasen bør oppdateres, kartkomiteen spør Elias.
7. Forslag fra Arnfinn om å lage nybegynnerkart på Eiktunet –
sprintnorm 1:2000, flere detaljer.
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O-løp 1.-2. juni 2019, spørsmål fra kretsen om bytte av dato?
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Vi holder på datoene. Vi kan arrangere KM mellom, sprint
dersom o-kretsen ønsker det.
Orientering fra lagledermøtet
Avholdt i Hedmark 29/9-18. Saker på møtet; terminlisteoppsett
og sammenslåing av o-kretsene. Det ble satt opp arbeidsgruppe
mtp sammenslåingen.
Unionsmatchen – avtale med skolekorpsene
Vi kan ikke opprettholde søknaden til Unionsmatchen hvis vi
ikke har skriftlig avtale med Korpsene. Kirsten tar kontakt med
Espen.
Hjemmesiden
Vi opplever at hjemmesiden fungerer bra slik den er.
Møteplanen, hvem gjør hva?
Neste møte mandag 12. november kl 19, Mustad Næringspark
Eventuelt
Vi diskuterte videre fremtid for tur-orientering. Det planlegges å
avslutte dagens tur-o ordning med og erstatte den med en mer
avansert «Stolpe-jakt». Man arbeider for å få til en
betalingsløsning på Stolpejakt-appen.
Vi sender blomst til Erik Slettum for den flotte hjelpen han har
bidratt med på skistua (Arnfinn).
Valgkomiteen bør begynne å jobbe mot Årsmøte.
Klubbundersøkelse fra Norsk Orientering ble utfylt på møtet.

