Ringerike o-lag
www.ringerike-o-lag.no

Referat fra styremøte
Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 – 21:30
Klubbrommet Schjongshallen
Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund, Helen
Johannson, Knut Edvard Helland (for Kristine Grønlund), Anne Guro Nøkleby (referent)
Fravær: Aina Viena, Håvard Bakke, Kristine Grønlund, Knut Aas, Juha Viena

SAK 22/13
Godkjent

GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE25.9.13

SAK 23/13 STATUS – HENDT SIDEN SIST
- Eggemomila 28.9.13:
Vellykket arrangement – god stemning.
-

Sesongavslutning 3.11.13:
Godt oppmøte, ca.60 medlemmer. Positivt at ungdommene stilte mannssterke.

-

Høst-trening:
Treningstilbud 3 dager i uken:
Mandag på Vik, tirsdag på Ullerål og torsdag på Kartverket. Dette opplegget må vurderes
fram mot jul i forhold til oppmøte.

-

Funksjonærer til løp i 2014 og NM ultra/2-dagers 2015:
Begge arrangementene mangler foreløpig løpsledere.

-

Kartarbeid:
o Eggemoen: - Oppdatert spillemiddelsøknad om spillemidler for utvidet kart er
sendt. NM-kartet blir noe mindre enn først planlagt siden Valderstømoen tas ut Eggemoen/Hensmoen blir derfor løpsområdet
o Viksåsen: - ikke fått spillemidler fra Buskerud fylkeskommune pga manglende
saksbehandling i Hole kommune. Kommunen har foreslått tiltak som krever ny
søknad. Denne er sendt inn. Styret støtter at en klage bør sendes - Morten følger
opp klagesak mot fylkeskommunen.
o Skolegårdskart Ringerike: -søknad om spillemidler ble også her sendt inn våren
2013, men heller ikke denne kom gjennom saksbehandlingen i Ringerike

kommune. Kommunen har beklaget det inntrufne og selv satt søknaden som
prioritet 1 ved tildeling av midler i 2014. Morten følger opp klagesak mot
fylkeskommunen.
-

Annet fra utvalgene
Ingen øvrige innspill.

SAK 24/13 ÅRSMELDING 2013
Som underlag for saken ble dokumentet ”Målstruktur i ROL 2011-2015”, som delvis
erajourført for 2013, gjennomgått.
Til utarbeidelsen av styrets årsmelding oppfordres alle utvalgene til å bidra med
hovedpunktene fra sitt arbeid. En gjennomgang under styremøtet ga disse høydepunktene:
- Ringerike 2-dagers som et vellykket arrangement
- Resultater Blodslitet
- Rekruttsatsningen på Tyristrand
- Klart å holde på ungdommen
Vedtak:
Hvert utvalg leverer egen årsmelding med utgangspunkt i årsplanen.
Frist: 20. desember.
SAK 25/13 REGNSKAP 2013 – OVERFØRING AV MIDLER TIL KARTFOND
Mette informerte om aktuelle forhold knyttet til regnskapet.
Kart som er inntektsbringende overføres til kartfondet - dette en årlig overføring av midler til
kartfondet ut fra hva som er brukt av kart til inntektsbringende arrangement. Kart som er
utfaset med tanke på konkurranser og kun kan brukes til trening, er ikke aktuelle for
overføring. Hensikten med å dette grepet er å styrke kartfondet, og dermed egenkapitalen til å
lage nye kart.
Vedtak:
Følgende kart overføres til Kartfondet:
Tyrinatta, Mosmoen 100 kart a kr 20
Tur-o, Ringkollen, 200 kart a kr 20
Tur-o, Oppenåsen, 200 kart a kr 20
Tur-o, Bergermoen, 200 kart a kr 20
Tur-o, Havsmarka, 200 kart a kr 10
Karusell, Schlongslunden 11.4. 60 a kr 10
Karusell, Bergemoen 18.4, 60 a kr 20
Karusell, Ringkollen, 23.5, 40 a kr 20
Karusell, Oppenåsen, 30.5, 60 a kr 20
Karusell, Eggemoen, 29.8, 60 a kr 20
Karusell, Svendsrudmoen, 12.9, 60 a kr 20
Ringerike 2-dagers, 1.000 a kr 20
Sum

kr 2.000
kr 4.000
kr 4.000
kr 4.000
kr 2.000
kr 600
kr 1.200
kr 800
kr. 1.200
kr 1.200
kr 1.200
kr 20.000
kr 42.000

SAK 26/13

Årsplan 2014

Tabellen under er en foreløpig liste som grunnlag for drøfting i styret og til videre arbeid i
utvalgene med årsplan for 2014.
Følgende aktiviteter er aktuelle for 2014:
Tid
22. januar
25.-26. januar
1.jan – 31.3
Vinter
25.2.-4.3.
15. februar
Mars
9. april
25.-27. april
2.-4. mai
Mai
24.-25. mai

Viktige begivenheter og satsinger
Årsmøte
Løvlia-samling
Vinter klubb-treninger, mandag/tirsdag og torsdag
Tour de ROL e.a. vintercup???
Camp Trimtex i Tyrkia – aktuelt for satsende juniorer???
Grenaderløpet
Vårsamling i Østfold eller Vestfold???
Tyrinatta
Norwegian Spring. Felles overnattingstilbud?
Tio mila (interesse må sjekkes tidlig)
Mandager: trening Tyristrand og Hole
Tirsdager: trening Ringerike
NM sprint (individuelt og stafett) Wing
15-stafetten

Juni
7.-9. juni
14.-15. juni
21.-22. juni
27. – 29. juni

Klubbtreninger: Tirsdager
Pinseløp Kongsberg
Jukola??? Interesse må kartlegges tidlig!
Jonsokløpet, O-troll-leir, HL-samling
O-Festivalen, Norefjell. Felles overnattingstilbud?

8.-13. august
16. august
23.-24. august
30.-31. august
5. sept
7. sept
11.-14. sept

O-landsleir og Hovedløp Verdal
Ringeriksmaraton
Ringerike 2-dagers Ringkollen
Kretsmesterskap
NM natt
NM junior stafett, Trollelg
NM Uka Asker
Eggemomila

18. okt
26. des

Blodslitet Fredrikstad
Ribbemarsjen

For videre oppfølging av satsningen på Tyristrand har Sparebankstiftelsen Ringerike bidratt
med midler til en arrangementspakke for enklere gjennomføring av treningene.

SAK 27/13

FORSLAG MEDLEMSKONTINGENT OG BUDSJETT

Medlemskontingent
For 2013 er medlemskontingenten:
D/H -21: kr 250
D/H 21-: kr 550
Familiekontingent: kr 1.200
Støttemedlemmer: kr 250
Ulike modeller for medlemskontingent ble diskutert.
Vedtak:
Styret vil forslå for årsmøtet at vi opprettholder modellen og nivået i 2014, men at det kan
være grunnlag for revurdere modellen dersom inntektsgrunnlaget for klubben endres i
framtiden. Det er vanlig i andre idrettslag å operere med treningsavgift i tillegg til
medlemskontingenten. Siden det ikke praktiseres i ROL er det viktig å gi informasjon om at
medlemskontingenten dekker all aktivitet, bortsett fra egenandel ved samlinger/klubbturer og
egenandel knyttet til startkontingent for veteranene.
Innkreving av egenandeler er tidkrevende. Som en forenkling har styret bestemt at
egenandeler under 100 kr kan strykes, slik at egenandelen dekkes av ROL.

Budsjett
Live Ytrehus har tatt initiativ til at veterandamene Ringerike o-lag stiller i Jukola i 2014.
Styret er positive til et slikt initiativ, der det også er viktig at vi får med yngre dameløpere,
samt en mobilisering av herrelag. En slik satsning innebærer at Jukola må inn i budsjettet for
2014.
Øvrige innspill til budsjett 2014 i form av nye tiltak kan spilles inn til AU fra utvalgene.

SAK 28/13 LOV FOR RINGERIKE O-LAG
Alle lag i Norges idrettsforbund blei i fjor pålagt å endre egen lov i samsvar med ny lovnorm.
Lovnormen er omfattende med en rekke bestemmelser, men ingen av bestemmelsene er
problematisk for driften av Ringerike o-lag
Vedtak:
AU oppdaterer o-lagets lov i samsvar med lovnorm fra NIF. Revidert lov for Ringerike o-lag
legges fram på årsmøtet.

Sak 29/13
ÅRSMØTE
Styret behandlet forhold rundt det kommende årsmøtet i januar 2014.
Vedtak:
 Årsmøtet holdes 22. januar 2014 med forslagsfrist 2 uker før årsmøtet, dvs. 8. januar.
Frist for saksliste med vedlegg 1 uke før, dvs. 15. januar.
 Utvalgene har frist 20. desember med å levere inn innspill til årsmelding, årsplan og
budsjett 2014.
 AU sørger for innkalling og praktisk opplegg for årsmøtet. AU utarbeider
årsmøtedokument som sendes øvrige styremedlemmer for godkjenning.

EVENTUELLE ANDRE SAKER
 NOF følger opp rekrutteringssatsinga med samlinger rundt i hele Norge. Mandag 9.
desember er det samling på Hønefoss. Morten, Lars Inge, Kristian og Anne Guro
stiller. Det er også mulig for flere å interesserte fra o-laget å melde seg på.
 Kretsting i Buskerud o-krets torsdag 21. november. En innmeldt sak er endringer KM
reglementet for Buskerud. ROL er for at KM-status beholdes også i veteranklassene.
 Styret ønsker å presisere regler vedr. startavgift:-Startavgiften for løp som påmeldte
allikevel ikke starter i (DNS), betales i sin helhet av løperen. Hvis gyldig frafall gis det
beskjed til kasserer. Informasjon om oppdaterte reglene for dekking av startkontingent
vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før neste sesongstart.

24.11.2013
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

