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REFERAT FRA
STYREMØTE ONSDAG 24.11.10
KLUBBROMMET, SCHJONGSHALLEN
Til stede: Morten Dåsnes, Kari Strande, Helen Johansson, Hans Engen,
Ellen Grønnlund, Lars Inge Arnevik, Per Gunnar Dahl. Kristian Kihle,
Kristine Grønnlund, Guro Heimstad Kleiven, Mette E Heimstad
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Referat fra styremøte 29.9.10 ble godkjent

Sak 21/10

Informasjons- og referatsaker
a)
Kristine, Kristian og Morten representerer ROL i Kretstinget 25.11
b)
Avtale med Ringerikes Blad har blitt fornyet for neste 2 års periode.
c)
Klubbutviklingskveld 18.10. var vellykket, det kom inn mange innspill
for videre utvikling.
d)
Klubbavslutning 14.11. var også vellykket, forslag om å prøve
å få til en årlig bildekavalkade. Evt. lagre disse på
hjemmesidene.
e)
Det er bra oppmøte på treningene, organisert trening 3 ganger i
uka.
Litt ulik oppslutting fra de yngste. Prøve å lage et eget opplag
for de en mandag i måneden.
Løvliasamling planlegges 1.helg i februar.
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Økonomistatus
Per Gunnar informerte økonomistatus. Vi ligger an til at budsjettet blir
som forventet i.h.t. årmøtet, ca. 83 000 i underskudd.
PG minner om at fakturaer og bilag må sendes til han for at han skal
kunne ha oversikt over pengeflyten.
Han tar kontakt med Sparebank 1 Ringerike for å få fornyet
samarbeidskontrakt.
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Forslag til langtidsplan 2011-2015
Forslag har blitt sendt ut tidligere.
Foreslår å beholde målene vi har per nå med små justeringer.
Morten får fullmakt til å justere dokumentet ut fra synspunkter og
tilføyelser som kom fram under møtet.
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Vurdering av praksis med å dekke startkontingent for voksne

Økende aktivitet i o-laget, særlig knyttet til rekrutter, ungdom og juniorer, gir
større utgifter enn de inntekter vi nå får gjennom tilskudd, dugnader,
arrangement m.m. Vurderingen er at vi har nådd et tak når det gjelder dugnad,
inklusiv stor dugnadsinnsats knyttet til rekruttering og trening.
ROL har sammenliknet med de fleste klubber en gunstig ordning med å dekke
startkontingent for voksne utenom ”ferieløp”.
For å få bedre balanse mellom inntekter og utgifter foreslås det å endre
praksisen for å dekke startkontigenten for de voksne i ROL.
For løpere D/H 35- dekker ROL startavgift til stafetter, NM,
Veteranmesterskap, KM-lang og 50% av andre individuelle løp.
Ferieløp dekkes fortsatt av medlemmene. Etteranmeldingsgebyr dekkes fult ut
av medlemmer over 35 år.
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Årsmøte
Sted:
Ringerike Folkehøgskole
Tidspunkt:
Onsdag 19. januar Kl. 18.30
Ordstyrer:
Kristian
Årsmelding: Utvalgene har frist 23. desember for å sende inn
Morten lager utkast til styrets beretning og sender alle i styret
for godkjenning
Regnskap:
Per Gunnar sørger for at regnskapsavslutning og oversending til
revisor. Styret informeres om resultatet før årsmøtet.
Arbeidsplan: Utvalgene har frist 23. desember med å sende forslag
Budsjett:
Utvalgene har frist 23. desember med å melde inn forslag om
vesentlige endringer i forhold til inneværende år
AU har fullmakt til å sy sammen forslag til budsjett.
Medlemskontingent: Kontingenten foreslås å beholdes på samme nivå ett år til.
Mulige andre saker til åsmøtet:
1) Langtidsplan, jf egen sak
2) Dekking av startkontingent for voksne
Valg:
Morten varsler valgkomiteen, Lars Fjellstad og Jon Arne Skrove
Skal vi fortsette med det antall og arbeidsdeling mellom
utvalgene som vi har?
Utvalgsledere bør tenke igjennom antall medlemmer og
kompetanse i utvalget for å løse oppgavene, - jf arbeidsprogram.
Morten får fullmakt til å sette sammen årsmøtedokumentet, men
skal legge fram for styret (e-post) eventuelle saker av prinsipiell
betydning for avklaring.
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Avtale med JK-sport
Mette informerer og legger fram forslag til avtale. Vi har fått tilbud om en
rabbattavtale med JK sport. De krever ingen gjenytelser for at vi får denne
avtalen. Avtalen skrives under i disse dager, men rabbattavtalen gjelder fra
dags dato. Ved kjøp holder det at vi sier vi er medlemmer i ROL. Når avtalen
er signert sørger Mette for at de ulike rabbattene blir lagt ut på hjemmesida
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Tilgang til O-cad-filer av ROLs kart
” Det er et viktig prinsipp at kartutvalget til enhver tid besitter orginale O- cad
filer for alle lagets kart i tillegg til oppdateringer av disse.

Kartutvalget skal ha alle O-cad filer i arkiv hos en person.
Ved behov for O-cad filer til trening eller lignende kan ansvarlig i kartutvalget
sende ut filer fra dette arkivet. Dersom noen av O-lagets medlemmer
oppdaterer kartfiler, skal oppdatert versjon sendes tilbake til ansvarlig i
kartutvalget.
Kartutvalget foreslår at ett sett med orginalfiler i tillegg distribueres til flere av
kartutvalgets medlemmer og utvalgsledere etter behov.”

Eventuelle saker
Minner om at frist for innlevering av bidrag til ”Trollpsten” er 3. desember.

Referent: Mette E Heimstad

