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www.ringerike-o-lag.no
SAKER TIL STYREMØTE
TIRSDAG 18. OKTOBER, KL 19.00 – 21.30
KLUBBROMMET SCHJONGSLUNDEN
Tilstede: Morten Dåsnes, Marit Tronrud, Knut Aas, Kristian Kihle, Lars-Inge Arnevik (siste
del av møtet), Helen Johansson, Kristine Grønlund, Ivar Lindseth, Anne Guro Nøkleby
Fravær: Anders Beyer Brattli, Halvor Engen
sak 17/11
Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 08.06.11
Referatet ble godkjent uten merknader
sak 18/11
a)
b)

Referat- og informasjonssaker
Saker fra møter mellom AU og utvalg 27 september
Uttalelse til planer om sprengstoffabrikk Eggemoen
Merknader fra møtet:
Det er enighet om at ROL skal være tydelige på at vi ikke ønsker sprengstofffabrikk på Eggemoen. Dette vil bli et nytt industriområde som vil legge beslag
på et stort område lenger inn på moen uten tilknytning til eksisterende
industrifelt.

c)

Uttalelse til Planprogram reguleringsplan Eggemoen.
Merknader fra møtet:
Deler av Eggemoen vil på sikt bli et industriområde. Dette planprogrammet vil
også få konsekvenser for o-terrenget, men vil være i tilknytning til eksisterende
industri. Morten har vært på møte hos Tronrud Engineering planprogram
Eggemoen om hvilke områder som er viktigst for oss.

d)

Ringeriksmaraton
Merknader fra møtet:
Kjempefin innsats fra våre funksjonærer!
Evalueringsmøte har vært gjennomført:
 ROL’s honorar ble på kr 55.000 mot budsjett kr 70.000.
(opplysninger fra Knut 01.11.2011).
 ROL fikk også kritikk for bruk av ROL-drakter, men med kun5 tskjorter delt ut til våre funksjonærer ble dette tilbakevist. Fin måte å
profilere oss på!
 Nytt møte november:
o Liten innflytelse i forhold til organisasjonsform, ønsker en
endring i vedtektene.

o Bør ha et møte med de to andre klubbene, Jevnaker IF,
Holeværingen håndball, før neste møtet
Kalenderen viser at Ringeriksmaraton 2012 går klar av viktige o-løp (KM). Vi
frykter at det kan bli kollisjon mellom Ringeriksmaraton og KM eller
Ringerike 2-dagers i 2013. Etter neste års arrangement må vi derfor ta opp på
et styremøte om vi skal vi fortsette med denne dugnaden. Må evt. finne en
samarbeidsklubb der vi får kollisjoner med KM/Ringerike 2-dagers.
e)
f)

Ringerike 2-dagers
Godt arrangement!
Eggemomila
Godt arrangement!

Andre informasjonssaker
g)
O-cad lisenser i ROL
Vi har mistet oversikten over hvem som har en av ROL`s O-cad lisenser.
Klubben har tilsammen 10 lisenser, hvorav 2 profflisenser. Ivar nøster videre i
denne saken, og tar evt. kontakt med kontoret i Sveits få nye lisensoversikter
h)
Ringeriksdagen
Helen fra ROL og Tom Bondehagen fra Fossekallen representerte o-idretten på
Ringeriksdagen. Mange innom!
i)
Redningstjenesten ønsker kart
De vil få de kartene de ønsker av oss gratis. Følges opp via Knut.
j)
Røde kors
Tom Bondehagen, Fossekallen og Helen, ROL har arrangert et orienteringskurs
for medlemmer i Røde Kors.
k)
Kart til Ringerike kommune
Kartet over Oppenåsen/Kihlemoen sendt alle kommunestyrerepresentantene i
Ringerike kommune.

sak 19/11

Økonomistatus
Informasjon om hovedtrekk i økonomien i forhold til budsjett fra Marit
Eventuelle saker fra utvalgene om vesentlige avvik i forhold til budsjett

Marit tok en gjennomgang av økonomien slik den forelå pr. 07. oktober.
Det meste er nær budsjett, ryker på noen poster
Ang. annonsering – stor utgiftspost i o-laget. Må prøve å spare inn der vi kan, kun bruke
nødvendige ord og heller henvise til hjemmeside for mer informasjon. Annonsering bør
begrense seg til ROL-karusell, tur-o, nybegynnerkurs Viktig å vise til sponsoravtale ved
annonsering i Ringerikes blad for å forsikre seg om at vi får den rabatten vi skal (80%).
Vedtak- Kulturmidler 10.000m kr tildelt fra Ringerike kommune deles likt på Oppenåsenkart og ”arbeid barn og unge” (treningsutvalget), dvs 5.000 kr på hvert felt.

Sak 20/11

sak 21/11

Sponsoravtale med Sparebank 1 Ringerike Hadeland
20.000 kr tildeles i 2011, 25.000 kr neste 2 år.
Vedtak:
Avtale med Sparebank 1 Ringerike Hadeland for 2011 – 2013 godkjennes.
Henvendelse fra Norges Friidrettsforbund om innmelding
Norges Friidrettsforbund har sendt henvendelse om at ROL bør/må melde seg
inn der på bakgrunn av at vi arrangerer Eggemomila. Det heter i
Idrettsforbundets lov:
Et idrettslag må være medlem i de særforbund som lagets idrettsgrener
omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke
tilrettelegges av et særforbund i NIF.
Etter ROLs lov er vi tilknytta Norges orienteringsforbund, og eventuell endring
med innmelding i Norges friidrettsforbund er årsmøtesak.
Det virker det unaturlig at ROL med vår aktivitet og formål knytta til
orienteringsidrett skal være medlem av Friidrettsforbundet. Styret oppfatter
Eggemomila som et mosjonsarrangement og som eneste tiltak med
friidrettstilknytning som vi er ansvarlig for. For aktiv friidrett har vi Ringerike
friidrettsklubb.

Diskusjon:
 Det er et ønske fra flere hold at Eggemomila oppgraderes til å bli et større løp, kan gi
større press om at ROL må inn i friidrettsforbundet.
 Ingen tilsvarende henvendelser vedr Ringeriksmaraton.
 I dag betaler vi ingen løpsavgift til Friidrettsforbundet – kan bli aktuelt om
Eggemomila oppgraderes. Om det skjer blir dette en mindre attraktiv dugnad for ROL.
Vedtak:
Morten besvarer henvendelsen fra Friidrettsforbundet med at ROL er et særidrettslag for
orientering - i følge vedtekter og formål, og ønsker å være det også i framtida. Vi ønsker
fortsatt å arrangere Eggemomila som et mosjonsarrangement.

sak 22/11

Nærmiljøkart og skolekart
Forslag til plan, jf oppfølging av skolekartundersøkelsen, jf sak 13/11

Saken utsettes til neste styremøte nov/des
Lars-Inge utarbeider liste over nærmljøkart i prioritert rekkefølge, bygge på
skolekartundersøkelsen. Listen vil være utgangspunkt for å bestille klargjøring av grunnlag.

Sak 23/11

Nytt hovedkartprosjekt
På sist styremøte var det enighet om å arbeide for Damtjern – Løvlia som neste
hovedkartprosjekt. Det har imidlertid vist seg at det ikke foreligger laserkurver
for dette området. Leder av kartutvalget og leder har derfor satt i gang arbeid
med Eggemoen som neste hovedkartprosjekt. Kartområdet er innmeldt til okretsen og det er utarbeida søknad om spillemidler slik at vi kommer inn i
”køen”. Leif Roger Hultgreen er spurt om og har gitt tilbud på synfaring og
reintegning, og det er innhenta tilbud på trykking fra Luchs som grunnlag for
spillemiddelsøknad. Samla kostnader blir ca 200.000. Spillemidlene kan dekke

1/3 av kostnadene. Det er lagt inn rabatter fra de som gir tilbud. Vi har
tilstrekkelig midler på kartfondet til å dekke egenandel. Det bør være mulig å
få støtteannonse på kartet.
Sjøl om mye arbeid er satt i gang, kan styret gjøre endring mht neste
hovedkartprosjekt.
Vedtak:
1
Eggemoen blir neste hovedkartprosjekt.
2
Det søkes spillemidler til kartet.
3
Arbeid med klargjøring av grunnlagskart, synfaring og
reintegning/digitalisere tildeles Leif Roger Hultgren.
4
Kartutvalget står for oppfølging av arbeidet.
Kartdata bestilles hos Ringerike kommune, før videre bearbeiding av Leif Roger.
Spillemiddelsøknad er allerede sendt av Morten, men for et mindre område. Søknaden må
oppdateres med ny informasjon før ny frist 15. okt 2012. Det viktigste er nå er at søknaden er
inne i køen.

sak 24/11

Hovedansvarlige til løpsarrangement 2012

Det er viktig at det så snart som mulig blir tatt bestemmelser om hvem som skal være
løpsleder og løypelegger på o-løpene vi skal arrangere neste sesong.
Hovedansvarlige til VM uttak er bestemt:






Olav Høgset: løypelegger
Knut Aas: arenansvarlig
Marit Tronrud: økonomi
Morten Dåsnes: løpsleder
Lars Inge Arnevik: klubbkontrollør

Aktuelle personer for Tyrinatta og Ringeriksløpet ble diskutert på møte med
arrangementsutvalget v/Anders 27. september. Anders følger opp dette videre for snarlig
avgjørelse.

sak 25/11

Områder til tur-orientering 2012
Vedtak:
ROL vil bruke kartene Helgelandsmoen, Hallingby (print) og
Oppenåsen/Kihlemoen til tur-o 2012





På Helgelandsmoen vil tur-o-opplegget markedsføres på NIMI.
Oppenåsen/Kihlemoen-kartet gir utfordringer med hensyn til trykkingen. Utvalget
kontakter Menova for muligheten påtrykk av poster.
Sundvollen-kartet bør vurderes for bruk 2013 siden kartet blir mindre aktuelt med
årene.

sak 26/11

Forslag til årsmøtet om sammenslåing av rekrutterings- og
treningsutvalget
Viser til drøfting på styremøte 8. juni og på møte med AU og utvalgene 27.
september.

Vedtak:
For å effektivisere arbeidet og fremme god samordning foreslår styret
overfor årsmøtet at rekrutteringsutvalget og treningsutvalget slås sammen
til ett utvalg.
I utvalget må følgende oppgaver ivaretas: leder, UK, trening junior,
trening gutter og jenter, rekruttering, kontakt skoler og skolesprint.
Ungdomsrepresentantene i styret er fortsatt medlem av utvalget.
Valgkomiteen informeres.

sak 27/11

ROL-lue
Trimtex har sendt tilbud på luer med klubblogo/-design. Pris kr 150.
Vedtak:
Klubben har ikke økonomi til å subsidiere ei slik lue, men styret vedtok at
det vil være interesse å kjøpe inn slike lue for selvkost.
Knut bestiller 50 luer med design bestemt av styret..

sak 28/11

Klubbavslutning
Vedtak:
Klubbavslutningen blir søndag 13.nov kl 17 i kantinen til Statens kartverk.

På avlutningen blir det utdeling av:
 tur-o merker – Helen
 merker til yngre – Lars-Inge
 premier Ringerikskarusellen - Kari
 klubbmesterskapet – Morten og Lars-Inge
Udeling av innsatspokaler går i år til en jente- og gutteløper, samt en voksen. Tildelingen ble
bestemt av styret under møtet.
Forberedelse av klubbavslutningen, antar at 50-60 ROL-inger vil møte opp:
 Bestille kantine: Anne Guro
 Ansvarlig bevertning: Marit
 Forberede kavalkade fra sesongen
 Ønsker foredrag av Christer Sørgård med trening for ungdom, det å bli god. Varighet
ca. 30 min. Knut tar kontakt. Andre muligheter for foredragsholdere kan være Anders
Jakobsen eller Frode Andresen.

sak 29/11

Innsatspokaler 2011
Det kan deles ut innsatspokal til en jenteløper (D-16), en gutteløper (D-16) og
en ”voksen” (D/H 17-)
Vedtak:
Styret vedtok at udeling av innsatspokaler går i år til en jente- og gutteløper,
samt en voksen.

Sak 30/11

Forberedelser årsmøte
Årsmøte skal etter ROLs lov holdes i januar. Det skal innkalles med 1 måneds
varsel, forslagsfrist er 2 uker før og saksliste (i praksis sakspapir) skal være
tilgjengelig 1 uke før møtet.
Forslag til opplegg:
18.1. Årsmøte onsdag
11.1. Sakspapir tilgjengelig på hjemmeside
4.1. AU-møte, fullmakt til å utarbeide budsjett og ferdigstille sakspapir
4.1
Forslagsfrist (medlemmene til årsmøtet)
17.12. Innkalling til årsmøte (hjemmeside og annonse RB)
17.12 Utvalgene frist innspill årsmelding, årsplan, budsjett
(leder sammenstiller til AU-møte 4.1.)
23.11. Styremøte – drøfting hovedtrekk årsmelding, årsplan
Styret slutter seg til opplegget

sak 31/11

Valg av utsendinger (3) til Årsmøte Buskerud o-krets

3 representanter stiller fra Ringerike o-lag: Kristian, Anne Guro, KristineDato: 24. november kl. 1830 – 2130, Røyken.
Treningsutvalget i kretsen ønsker også en representant. Dette ble ikke bestemt.
Morten følger opp forslag til representant.

Eventuelle andre saker
Behandlet under sak 18/11

Referat- og informasjonssaker

Skisamling på Løvlia
Løvlia-samlinga blir fredag 3. – lørdag 4. februar 2012. Det er ingen mulighet for opphold
lørdag-søndag kommende vinter. Kristian reserverer 50 plasser.
Fra 2013 ønsker vi å gå tilbake til lørdag-til-søndag opphold.

Neste styremøte: tirsdag 22. november.
31.10.2011
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

