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REFERAT FRA
STYREMØTE ONSDAG 29. SEPTEMBER, KL 19.00-21.35
KLUBBROMMET SCHJONGSLUNDEN
Til stede: Kristian Kihle (trening), Lars Inge Arnevik, (rekruttering) ikke sak 16,17 og 18,
Kristine Grønlund (ungdom og info), Kari Strande (arrangement), Knut Aas (dugnad), Helen
Johannson (tur-o), Ellen Grønlund (kart), Morten Dåsnes (leder)
Forfall: Mette Heimstad (sekretær), Per Gunnar Dahl (kasserer)
Gina Karlsrud hadde ved en feil ikke fått innkalling.
Sak 12/10

Godkjenning av referat fra styremøte 1. juni 2010
Gjennomgang av hovedsaker i referatet.
Referatet godkjent
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Status økonomi og medlemstall
Økonomistatus utarbeida av Per Gunnar gjennomgått. 2 ukjente innbetalinger
avklart. Stor aktivitet gir utgifter. Inntekter ser i hovedsak ut til å bli i samsvar
med budsjett. Redegjørelse fra Knut om sponsoravtaler knytta til
Ringeriksmaraton og Eggemomila som innebærer at ROL ikke kan tegne
avtaler aleine for Ringeriksmaraton. Morten tar initiativ til reforhandling avtale
med Ringerikes Blad.Når en har bedre totaloversikt på neste styremøte, må
styret vurdere om det er aktuelt å foreslå endring i reglene for dekking av
startkontingent for voksne for årsmøtet.
Ajourført medlemsliste fra Per Gunnar utdelt. Flere gledelige innmeldinger.
Kontingent mangler fortsatt fra noen medlemmer slik at det kan bli strykninger.
Alle oppfordres til å sjekke medlemslista og vurdere om det er noen som deltar
jevnlig som bør minnes om å tegne medlemskap.
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Kort gjennomgang status og arbeid i utvalgene
Hovedinntrykket fra gjennomgangen er at det i alle utvalgene er gjennomført
mye og godt arbeid, og at en i hovedsak er i rute i forhold til arbeidsprogram.
Noterer spesielt; ligger an til økning i tur-o, 3 lag i NM junior-stafett og 15
deltakere i Hovedløp, stor oppslutning om skolesprint, kart Oppenåsen i rute og
sponsoravtale for forsida tegna, Ringeriks- og Jonsokløpet vel gjennomført,
Ringeriksmaraton vel gjennomført.
Styret ber Kartutvalget kontakte OSI mht utarbeiding av kart for området
Damtjern – Løvlia. Kommer tilbake til langtidsplan for kart.
Stemning i styret for at o-cad-filer av kartene kan gjøres tilgjengelig på nett.
Kartutvalget vurderer og fremmer sak til neste styremøte.
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Høringsuttalelse til planprogram kommunedelplan E 16 Skaret – Hønefoss
Styret enig om at vår oppgave er å uttale oss om konsekvensene ulike
trasealternativ får for o-idretten. Tilslutning til den foreslåtte uttalelsen.
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Tiltak og arrangementer høsten 2010
Følgende aktiviteter og tiltak blei gjennomgått og konkretisert slik det framgår
av nedenstående:
Eggemomila, 2. oktober, i rute, - Olav Høgset/Knut Aas løpsleder
Klubbtrening, Ullerål skole, mandager, fra 11. oktober
I tillegg løpetur hver lørdag kl 14.00 fra Helgelandsmoen med mulighet til på
privat basis å kombinere med bading i Rigeriksbadet.
Trening D/H 13- , på torsdager 18.30 med o-teknikk. Kristian setter opp
forslag til aktivitetskalender, - Kristian og Moren samordner. Vi fortsetter
medTour de ROL
Klubbutviklingskveld, 18. oktober, m Einar Tommelstad, Kristian sjekker om
vi kan bruke Ullerål skole
”Furumotur” - blir i år til Helgelandsmoen og Ringeriksbadet. Morten
avklarer med Lars Inge om lørdag 30. oktober passer
Klubbavslutningskveld, premieutdelinger, Morten sjekker om Carl Waaler
Kaas eller Anne Margrethe Hausken kan være foredragsholder. Kristian
sjekker lån av kantina Kartverket. Søndag 14.november. Helen sørger for
merker tur-o, Kristian innsatspokaler, Kari premier karusell, Morten medaljer
klubbmesterskap. Mette spørres om å organisere kakebaking og lotteri.
Styremøte onsdag 24. november. Blir forberedelse til årsmøte, - særlig
drøfting av forslag til ny langtidsplan
Ribbemarsjen, 26. desember
Årsmøte, vi tar foreløpig sikte på onsdag 19. januar. Avgjøres på neste
styremøte
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Innsatspokaler 2010
Innsatspokaler for gutteløper og junior/senior bestemt på styremøte. To
kandidater til pokal jenteløper, - Kristian og Morten fullmakt til å avgjøre ut fra
resultater siste del av sesongen.
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Valg av utsendinger til Kretsting
25. november, Konnerud. ROL kan stille med 3.
Følgende valgt: Kristian, Kristine og Morten, reserver i rekkefølge:
Mette, Per Gunnar, Helen, Knut

Eventuelle andre saker
Sak 19/10
Informasjonssaker (behandla etter sak 12/10)
a) Forslag om lavere startavgift for juniorer oversendt Buskerud-o-krets etter positiv
tilbakemelding fra styret. O-kretsen har videresendt til NOF med forslag om at det tas opp på
Kretsledermøtet.
b) Terminlistemøte Buskerud. Kari og Knut deltok fra ROL.
Tyrinatta blir 12. april og Ringerike 2-dagers 27.28. august.
ROL får antakelig KM i 2014.
Referent: Morten Dåsnes

