REFERAT FRA STYREMØTE I RINGERIKE O-LAG 23.02.2011
Sted: Ullerål skole
Hovedsak på møtet var gjennomgang av årsplanen - også sett i forhold til langtidsplan.
Intensjonen med stormøte var også å gi mulighet for innspill og samarbeid på tvers av utvalgene.
Morten påpekte at målet må være å fortsette det gode arbeidet i o-laget – det er ikke rom for bare
å vokse.

Endringer i utkast til årsplan:
Morten åpnet for at utvalgene hadde mulighet til å innarbeide nye tiltak i årsplanen. Utvalgene
var stor sett tilfredse med årsplanen som ble presentert på årsmøtet 19. januar 2011.
Endringer fra tur-o-utvalget:
 Tur-o-utvalget har endret et av kartene for kommende tur-o-sesong fra Gjesvoldåsen til
Kartverksmoen.
 Er kartet på Heggen fortsatt egnet? Tur-o-utvalget tar kontakt med tidligere medlem, Arne
Karlsrud - som bor på kartet, for avklaring.
 Kartet på Helgelandsmoen med tilknytning til Ringeriksbadet kan være et interessant
alternativ.
 Plukket ut 5 bedrifter for salg på arbeidsplassen – Tronrud, SK, Ringerikskraft, Elixia,
Sykehuset

SAKER
Orienteringstilbudet ved Drammen vgs
Ringerike o-lag har fått en forespørsel fra Buskerud o-krets om å støtte utvikling av
orienteringstilbudet ved Drammen vgs, herunder finansiering av tilbudet.
Morten svarte på denne henvendelsen i en mail 21.02.2011, etter drøfting med Kristian. Morten
stilte i mailen spørsmål ved om det er riktig å bruke så vidt stor del av kretsens ressurser på et
skoletilbud, som bare deler av klubbene i Buskerud har reell mulighet til å benytte. Ringerike olag sliter også økonomisk med å finansiere eget aktivitetsnivå, og Morten svarte at vi derfor ikke
har mulighet til å støtte et slikt tilbud økonomisk.
Vedtak:
Styret støtter svaret Morten har gitt.

Årsmøte Ringerike idrettsråd
Årsmøte Ringerike idrettsråd avholdes mandag 7. mars. Siden både leder og nestleder i o-laget
bor i Hole, ønsket Morten at en annen representant bosatt i Ringerike kommune kunne stille.

Ringerike idrettsråd stiller dessuten krav til oppmøte her for at å kunne søke om kommunale
midler.
Vedtak:
Ivar Lindseth, leder i kartutvalget, sa seg villig til å stille. Ivar påpekte at det også er kartutvalget
som har de potensielle kartprosjektene som det er aktuelt å søke om midler til.

Dekning av startkontigent
Årsmøtet i januar ved endrede regler i dekking av startkontingent. Endringen vil i hovedsak
berøre løpere D/H35 -, som nå skal betale 50% av startkontingenten selv. Morten tok opp to
alternativer for innbetaling av egenandeler: 1) etter sesongavslutningen 2) etter vår- og
høstsesong
Vedtak:
Utsending av faktura for egenandel to ganger i året - etter vårsesongen og ved sesongslutt.

VM-uttakningsløp
Ringerike o-lag har signalisert at vi kunne ønske oss et Norgecup-løp i forbindelse med Ringerike
2-dagers. Dette passer ikke inn med dato i 2011, men NOF ønsker oss som arrangører av VMuttakningsløp i 2012.
Kommentarer fra salen:
 Får markert oss som o-lag.
 Markering av ROL 40-år.
 Kombinere med å arrangere lite o-løp i tillegg?
 Trenger 10-15 mann til å arrangere. Arrangement som krever høy kvalitet.
 Får erfaring med tracking + online på nett, gir synliggjøring og kompetanseoverføring til
klubben. Dette kan være et passende arrangement, som vil gjøre oss aktuelle også for
andre arrangementer. Oppdaterer oss som arrangører.
 Skal terrenget sperres av allerede i forbindelse med Ringerike 2-dagers 2011?
 Tur-o kan gjennomføres selv om terrenget blir sperret, men kan ikke benyttes av løpere på
landslagsnivå.
 Ikke noe stort inntektspotensial i et uttakningsløp. NOF garanterer ingen inntekt i
forbindelse med et slikt arrangement, men godtgjørelsen skjer gjennom høy
startkontingent.
 Motiverende for juniorløperne i klubben at eliten kommer.
 Vi har mange gode løypeleggere!
Vedtak
Styret ønsker at vi går videre med dialog med NOF. Er i utgangspunktet positive, med
forbeholdet under:
 Må regne med at kartet Oppenåsen kan brukes som det er – uten revisjon.

Prising av kart
Kartutvalget v/Ivar tok opp uklarhetene rundt prising av kart og kartdata
For papirkart er det en norm fra NOF ang. prising. For digitale data er det ikke noen tilsvarende
modell for prising. Ivar har utarbeidet et notat om mulig modell for prising av kartdata som
innspill til møtet.
Vedtak:
Det viser seg å være komplisert å utarbeide enkel modell for prising av digitale data. Løsningen
blir at AU i samarbeid med kartutvalget tar seg av henvendelsene, og setter pris i samarbeid.
Ingen stor etterspørsel.
Når det gjelder bruk av PDF-filer som kopieres opp til bruk utenfor klubben, må de som hender
seg få fullmakt for bruk. Her må det brukes skjønn ved evt. prising.

INFORMASJON
Økonomi:
To nye skjemaer for inntektsbilag og regninger har blitt utarbeidet:
- Regning
o brukes ved dokumentering av utlegg
o husk kvittering
o attestasjon utvalgsleder
- Innbetaling til Ringerike o-lag
o Anbefaler at to personer teller opp og undertegner ved karusell-løp og lignende.
o Pengene overføres til ROL’s konto, kasserer Marit ønsker ikke å motta kontanter.
Telefon, papir, reiseutgifter:
Tradisjon i o-laget for at dette dekkes av hver enkelt – er å betrakte som en del av
dugnadsinnsatsen.
Sponsoravtale
ROL ønsker ny avtale av den størrelsen vi har med Ringerike sparebank. Alle i styret oppfordres
til å følere ute for mulige sponsorer.
Avtale om gjensidig bruk av geodata Hole kommune
Hole kommune v/Ivar og Morten har undertegnet en avtale for utveksling av grunnlagsdata. ROL
vil da kunne disponere FKB-data som grunnlag for utarbeidelse av o-kart, og Hole kommune kan
bruke digitale o-kart i sitt FKB-arbeid.

Klubbavtale:
JK-sport, som vi det siste året har hatt klubbavtale med, er konkurs. Det var stemning for å
forsøke å forhandle oss fram til ny avtale med en annen sportsbutikk. Arbeidsutvalget tar dette
videre.

Informasjon
Husk å legge ut nyheter på hjemmesidene våre!
 Helst ikke mer enn 5 linjer med utleggelse av ny informasjon.
 Ved utleggelse av større saker – henvend dere til Guttorm.
 Ta kontakt med utvalgsleder når gammel informasjon ligger ute på hjemmesiden.

Frivillige organisasjoner:
Lier Røde Kors har tatt kontakt om bruk av våre o-kart til bruk i redningsaksjoner. ROL synes det
er viktig å være imøtekommende til slik bruk, og vil få kart gratis av o–laget. Speidergrupper må
derimot betale for bruken på lik linje med andre klubber.
ROL har tidligere hatt en henvendelse til Jevnaker og Ringerike Røde Kors, der vi tilbyr oss som
frivillige ved leteaksjoner i vårt distrikt. Lagene har ikke svart på disse henvendelsene. Det ble
påpekt at vi heller burde meldt fra til Politiet at o-laget er en ressurs ved eventuelle leteaksjoner i
distriktet.
Et slikt engasjement fra ROL bør bli tatt opp til vurdering igjen, og følges opp videre av AU.
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Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

