Ringerike o-lag
www.ringerike-o-lag.no
Referat fra styremøte
Onsdag 20. februar kl 18:30 – 21:00
Hole ungdomsskole
Tilstede fra styret: Morten Dåsnes, Mette Heimstad Kleiven, Kristine Grønlund, Ivar
Lindseth, Juha Viena, Ellen Grønlund, Håvard Bakke, Aina Viena, Helen Johannson, Anne
Guro Nøkleby (referent)
Fravær fra styret: Knut Aas
Øvrige tillitsvalgte: Magne Kvamme, Per Gunnar Dahl, Kari Strande, Eirin Mathiesen,
Kristian Kihle, Knut Helland, Lars Inge Arnevik

Sak 1/13 OPPGRADERING AV REGNSKAPSSYSTEM (AUsak)
Nåværende regnskapsprogram er av en gammel versjon, som gjør at det ikke lar seg ikke
flytte til annen PC i forbindelse med skifte av kasserer. Regnskapssystemet trenger
oppgradering,
Vedtak
Styret anbefaler at regnskapssystemet oppgraderes Oppgraderingen vi beløpe seg til kr 2180
inkl mva.

SAK 2/13 SØKNAD NOF
Morten presenterte arbeidet med søknad til NOF ang. midler til satsninger på rekruttering i
NOF sitt rekrutteringsår. Søknaden vil bli utformet med utgangspunkt i disse
rekrutteringstiltakene:
 DNB Challange
 Tur-orientering
 Lokale barne- og ungdomsaktiviteter (6-20 år)
 Finn fram arrangement
Vi vurderer om vi har tiltak som faller inn under søknadsberettiga kompetansetiltak
(klubbutvikling, trener-, leder- arrangørutvikling og ocad)

Trening- og rekrutteringsutvalget og tur-o-utvalget ble oppfordret til å gi innspill på sine
områder til støtte for arbeidet med søknaden.
Leder sender søknad på grunnlag av styrebehandlingen innen fristen 15. mars

SAK 3/13 NM Ultralang 2015 i Ringerike o-lag
NOF mangler arrangør til NM ultralang i 2015 og ideen om at Viul, Fossekallen og ROL
arrangerer dette sammen har kommet opp. En skisse til modell er at det arrangeres i
tilknytning til Ringerike 2-dagers, fra skytebanen på Vågård og på et kart sammensatt av
terrengene Skjerpåsen, Valderstrømoen, Eggemoen og Nærstadmarka. Det vil gi varierte og
spennende o-tekniske og løpsmessige utfordringer. Andre gevinst er økt oppmerksomhet og
deltakelse i Ringerike 2-dagers, PR til o-idretten på Ringerike og styrking av samarbeidet
mellom klubbene. Arrangementet vil gi relativt lite merarbeid i forhold til 2-dagers, samt gode
kart til etterbruk. Likevel krever det en merinnsats så klubben må ønske å stå bak en eventuell
søknad!

Vedtak:
Fordeler og ulemper ved å ta på seg et slikt arrangement ble diskutert.
Styret samlet seg om vedtak på at vi ønsker å samarbeide med Viul og Fossekallen om NM
Ultralang i august 2015, lagt inn i Ringerike 2-dagers.

Sak 4/13 Årsplan 2013
Forslag til årsplan var lagt fram av avtroppende og styre og ble diskutert på årsmøtet.
Det nye styret og utvalgsmedlemmer gjennomgikk forslaget og gjorde et par mindre endringer
og tilføyelser.
Vedtak:
Årsplan med de foretatte endringer vedtas.
Oppdatert årsplan sendes styret og utvalgsmedlemmer og legges ut på ROLs nettside.

Sak 5/13 Handlingsplan for rekruttering
Buskerud o-krets har bedt alle lag utarbeide en handlingsplan for rekruttering innen 1. mars.
Leder la fram et forslag med utgangspunkt i årsplanen for 2013. Det var en bre drøfting av
planen med fokus på bl.a. samarbeid med skolene, utfordringer med rekruttering i hele ROLs
område, informasjon og markedsføring.
Vedtak:
Styret slutter seg til handlingsplanen, men leder har fullmakt til å gjøre justeringer i forhold til
innspill innen 27. februar.

Informasjonssaker
På møtet var det ellers informasjon om:
- Ung leder ved Kristine
- Årsmøte Ringerike idrettsråd, 4. mars – Morten deltar hvis ingen andre melder seg
- Møte i Hole kommne 6. mars – Anne Guro møter om ikke annet avtales
- Årsmøte Hole idrettsråd 12. mars – ROL er observatør – styremedlemmer gir melding
hvis de kan møte
- Budsjett 2013 og økonomirutiner
- ROLs avtaler med Ringerikes Blad og Sparebank 1 Ringerike Hadeland
- Innlegging av nyheter på ROLs hjemmeside
- Stor takk til alle som gjorde en flott innsats med dugnad på Grenaderen lørdag

Foreløpige datoer for styremøter 2013:
 5. juni
 25. september
 20. november

21.02.2013
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

