Ringerike o-lag
www.ringerike-o-lag.no
Referat fra styremøte
Onsdag 28. november kl 18:00 – 21:30
Klubbrommet Schjongshallen
Tilstede: Morten Dåsnes, Marit Tronrud, Kristine Grønlund (til kl. 20), Ivar Lindseth, Anders
Beyer Brattli, Ellen Grønlund, Ingvild Skovly Fjeldstad, Magne Kvamme (for Helen
Johanson), Anne Guro Nøkleby (referent)
Fravær: Helen Johannson, Knut Aas

Sak 24/12 REPRESENTANTER TIL KRETSTINGET
Representantene til kretstinget i Buskerud o-krets skulle vært oppnevnt av styret på forrige
styremøtet. Da denne avgjørelsen ble utsatt ble denne bestemmelsen tatt etter en mailrunde og
forespørsel blant aktuelle representanter. Utfallet ble at Morten, Lars Inge og Anne Guro stilte
på kretstinget.

Sak 25/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 25. 9.
Vedtak:
Referat fra styremøte 2.9. godkjennes.

Sak 26/12 INFORMASJONS- OG REFERATSAKER
a) Kretsting 22. november
Av sentrale saker på kretstinget var diskusjon om hvilke KM-arrangement kretsen skal satse
på videre framover. Med forslaget om innføring av KM-sprint vil 6 KM-arrangement
gjennomføres – det er for mange KM. Konklusjonen ble at KM-sprint innføres, og at KM-natt
og KM-ultralang tas ut av terminlisten fra 2014.
b) Rekrutteringsseminar 5. november, jf sak 27/12
Som en oppfølging av dette seminaret ble styremøtet innledet med en idedugnad på hvordan
vi skal lykkes med rekruttering i ROL.
c) Eggemomila 6. oktober
Bra gjennomføring.

d) Planer om steinbrudd Oppenåsen-Semmentjern
Morten informerte.
d)Hensmoen
Hensmoen er foreslått regulert til sand- og grusuttak. ROL vil samarbeide med Fossekallen og
uttalelse i saken, siden vi ønsker å bevare Hensmoen som skogsområde og dermed
orienteringsområde.
e) Oppstartsmelding verneplanarbeid Djupedalen
Djupedalen er foreslått som naturreservat. Siden området uansett ligger innenfor markagrensa,
så er våre interesser ivaretatt i forhold til bevaring av området .
f) Jubileumsfest 27. oktober
Hyggelig fest! - 43 deltakere.
g) Klubbavslutning 18. november
God oppslutning - 60 deltakere. Oppslag i Ringerikes blad om arrangementet.
h) Info fra valgkomiteen
Juha Viena informerte om arbeidet til valgkomiteen for å alle tillitsvalgte på plass for 2013.
Noen verv gjenstår å besette, også sentrale verv.
Sak 27/12 REKRUTTERINGSÅRET 2013 – IDÉDUGNAD INNSPILL ARBEIDSPLAN
Styremøtet ble innledet med en oppsummering fra idédugnaden som ble gjennomførtfør
styremøtet kl. 18:00-19:00. Foruten styret var Kristian Kihle, Lars Inge Arnevik, Knut
Helland og Kjersti Stræte med på idédugnaden og foreløpige konklusjoner minnarbeiding i
arbeidsplan 2013

Vedtak: Morten lager en temamessig liste over forslagene som kom opp.
Styret ønsker å prioritere:
1. satsing i skolene
2. rekruttering av voksne gjennom å ha tilbud om lang-lett løype på Ringerikskarusell og
gjennom tur-o-opplegget.
Utvalgene følger opp med innarbeiding av aktuelle tiltak i forslag til arbeidsplan 2013.
Det er viktig at utvalgene beholder det som fungerer godt i dag.

Sak 28/12 INNSPILL ARBEIDSPLAN 2013
Et viktig hovedtrekk i utvalgenes planer for 2013 er at dette skal være et rekrutteringsår (jf
idedugnad)..Det ble påpekt at det er viktig at utvalgene beholder det som fungerer godt i dag.
Vedtak:
Med utgangspunkt i oppsummering fra idedunganden utarbeider utvalgene forslag til
arbeidsplan 2013.

Sak 29/12 DUGNADSREGNSKAP 2012
På forrige styremøte ble utfordringer mht dugnadsinnsats tatt opp. For å bevisstgjøre
medlemmene på omfanget og betydningen av dugnadsinnsatsen, har Morten satt opp et grovt
anslag over samlet dugnad. Under styremøtet ble anslaget på enkelte dugnadsaktiviteter
justert. Et forsiktig anslag tilsier at det utføres ca 3.500 dugnadstimer for å gjennomføre ROLs
aktiviteter. Oversikten er ment å bruke som et styringsverktøy internt i styret ved planlegging
av o-lagets aktivitet.

Sak 30/12 FORSLAG STYRETS ÅRSMELDING
Årsmeldingen ble sendt ut sammen med innkallingen.
Vedtak:
Forslag til styrets årsmelding, med supplering med tall for virksomheten og innspill gitt
i styremøtet, vedtas som styrets årsmelding 2012. Eventuelle tilbakemeldinger fra
styremedlemmer sendes Morten senest en uke etter møtet.

Sak 31/12 REGNSKAP 2013
2013 har vært et godt økonomisk år med godt samsvar med budsjettet.
Styret fastsatte overføringer fra egen virksomhet til kartfondet med utgangspunkt i oversikt
fra Morten:
Overføring kartfond
arrangement
Kart
Tyrinatta
Hovsmarka
VM test
Oppenåsen-Kilemoen
Ringeriksløpet
Oppenåsen
Karusell
Bergermoen
Karusell
Svendsrudmoen
Karusell
Ringkollen
Karusell
Oppenåsen
Karusell
Kihlemoen
Karusell
Sundvollen
Karusell
Kihlemoen
Klubbmesterskap Hovsmarka
Tur-o
Oppenåsen-Kilemoen
Tur-o
Helgelandsmoen
Tur-o
Hallingby
Utdeling rekrutt Oppenåsen-Kilemoen
Sum

kartpris

Antall
20
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
10
5

sum
67
81
163
73
58
63
66
45
41
47
45
170
170
170
800

1 340
2 430
3 260
1 460
1 160
1 260
1 320
900
820
940
900
5 100
3 400
1 700
4 000
29 990

Avklaring:
Trenings- og rekrutteringsutvalget delte ut kart til rekrutteringsformål i vår. Disse kartene bør
vurderes overført til kartfondet. Ellen sjekker opp en eventuell overføring med Kristian som
hadde ansvaret for rekrutteringsinnslaget på de lokale skiavslutningene.

Vedtak: Marit (kasserer) og Morten (leder) har fullmakt fra styret til å gjennomgå regnskap
mht attesteringer og posteringer på utvalg, samt gjennomgå medlemslista.

Sak 32/12PLAN FOR ARBEID FRAM TIL ÅRSMØTET
Viser til styresak 23/12. Styret har ingen forslag til saker som skal fremmes for årsmøtet ut
over de tradisjonelle årsmøtesakene (dvs innkomne saker), jf punkt 4 i vedtak.
Vedtak:
1. Utvalgene utarbeider forslag til årsmelding 2012 og forslag til arbeidsplan 2013 innen
7.12. AU har fullmakt til å foreta samordninger. Vesentlige endringer tas opp med
utvalgene.
2. AU har fullmakt til å utarbeide samla årsmøtedokument med årsmelding, statistikker,
regnskap 2012, arbeidsplan 2013 og budsjett 2013.
3. Kontingenten blei økt på sist årsmøte, og styret foreslår samme kontingent i 2013 som
2012.
4. Styret har ikke forslag til ”innkomne saker”.
5. Årsmøtet holdes 23. januar i Tronrud-bygget på Eggemoen

Sak 33/12 RINGKOLLSTUA
Det ble gjennomført et eiermøte i Ringkollstua onsdag 21. november. Ivar Lindseth deltok for
ROL.
Han informerer fra møtet, og vi må gjøre eventuelle nødvendige vedtak.
Vedtak:
ROL’s 15 aksjer i Ringkollstua overføres Ringerike kommune. ROL forplikter seg også til
bidra til å dekke et eventuelt underskudd opp til 250.000 med utgangspunkt i vår aksjeandel
på 0,3 %. Dette vil maksimalt beløpe seg til kr 750 pr. år.
Aksjene må også avskrives i regnskapet.

Sak 34/12 KART KLEIVSTUA
Tyrving har tatt kontakt for å utgi kart over Kleivstua i samarbeid med ROL
Styret er positive til samarbeid om utvidelse av det opprinnelige kartet til Sørsetra, men ikke
noen ytterligere utvidelser som er foreslått fra Tyrving. Kartprosjektet må også holdes
innenfor de økonomiske rammene som er forspeilet.
Vedtak:
Kartutvalget og Morten ber om møte med Tyrving for endelige avklaringer, og der en avtale
må sette ned.
Etter våre planer vil vi ha behov for å gjennomføre Ringerike 2-dagers på kartet i 2017. Siden
Tyrving har behov tidligere må de forskuttere eventuelle spillemidler.

Sak 35/12 MULIGE SPONSORER
Kari Strande har utarbeidet et utkast til en henvendelse til Ringerikskraft ang. sponsormidler
til ROL.

Vedtak:
Styret syntes brevet var godt utformet. Henvendelsen sendes Ringerikskraft.
Treklyngen/Vikenskog er en annen mulig sponsor som vi bør vurdere å kontakte.

