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Referat fra årsmøteti Ringerike o-lag 2016
Tirsdag 2.februar, k1.19.00-21.30
Kartverket, Hvervenkastet
Sak 1. Åpning
Leder i o-laget Eirin Mathiesen åpnet møtetog

ønsket velkommen.
Godkjenning av stemmeberettigete. fusmøtet satt med 16 deltakere med stemmerett.
Innkalling godkjent *annonsert på hjemmesida og i Ringerikes blad med en måneds varsel.

Saksliste godkjent. Ingen inkomne saker.
- Valg av referent: Live Ytrehus
- To til å undertegne protokollen: Mette Heimstad og Lars-Inge Arnevik
- Valg av møteleder: Kristian Kihle

Sak

2. Årsmelding 2015

Vedlegg: Resultatoversikt, Verv og representasjon, Draktbeholdning, Kartbeholdning,
Måldokum ent 20 I | -20 I 5 .
- Eirin Mathiesen leste styrets beretning for 2015.
- Punktvis giennomgang av utvalgenes årsmeldinger.
Kommentarer til Årsmeldingen :
Aktiviteten på Tyristrand kunne vært kommunisert tydeligere. Den har vært like høy som i
Hole.
Legge inn skolesprint på Vang på s.5. Legge inn at aktivitetsmålet med 2 skolesprinter er
oppnådd, s.7.
Endre til4 premieplasser i Hovedløpet, og nevne plasseringene, s.6.
Vær oppmerksom på at det nyinnkjøpte hø5rftaler-anlegget også kan benyttes av Fossekallen
IL og Viul OK.
Kommentarer til vedle ggene :
Resultatoversikt: KM stafett H-l50 Ringerike o-lag nr. 2, sølv,med Morten Dåsnes, Stig
Melling og Helge Revhaug.
Veteran VM: Mellomdistanse D-65: l. Kad Strande og H-60: 5. Morten Dåsnes
Materielloversikt ble lagt fram på årsmøtet og legges inn i årsmeldingen.

Vedtak:
fusmelding med årsmøtets kommentarer godkj ent.

Sak

3. Regnskap 2015, eget dokument.

Revisors rapport lagt fram på årsmøtet.
I kasserers fravær la Kristian Kihle fram hovedtrekkene i regnskapet og leste revisors
rapport.

-

Vedtak:
Regnskap 2015, med et overskudd på kr 160.720,06 på drift og kr 157.603,00 på kartregnskap
godkjennes.

Sak

4. Forslag til årsplan20l6

Kristian Kihle ba om innspill til årsplanen.
Innspill til utvalgene :
- Trening: Opplæring av foreldregruppe, henge ut skjermer f.eks. på
Tyristrand.
- Dugnad: Det spøker for vår dugnadsdeltakelse i Ringeriksmaraton. Årsmøtet ble bedt
om å diskutere dette nærnere under punkt 8 Valg.

Vedtak:
Forslag med årsplan med innspill fra årsmøtet oversendes nytt styre for endelig behandling.

5. Budsjett 2016,

eget dokument
Kristian Kihle gikk giennom hovedtrekkene i budsjettet. Fastsetting av medlemskontingenten
behandlet under dette punltet.

Sak

Kommentarer til budsj ettet :
Klubbturen til Sarpsborg hvor vi har med rekrutter kan med fordel støttes med mer
enn det foreslåtte nå når klubben har så god økonomi.

-

Vedtak:

1.

Medlemskontingenten for 2016 fastsettes til:
Enkeltmedlemmer under 2l årlrr 250
Enkeltmedlemmer 2l år ogeldre kr 550
Støttemedlemmer kr 250
Familiemedlemskap kr 1200

2.

Budsjettet for2016 ble enstemmig vedtau.

o
o
o
o

Sak

6. Organisasjonsplan

Eirin innledet om styrets forslag til endringene av organisasjonsstrukturen.
Vedtak:
Ungdomsrepresentantene møter ikke i styre- og utvalgsmøter.
Politiattester overføres fra statistikkfører til nestleder.
Barneidrettsansvarlig legges til leder av Rekrutterings- og treningsutvalget.
Dugnadsutvalget utgår og det velges en ansvarlig for hver aktuelle dugnad.

Sak

7. Innkomne saker.

Ingen saker meldt.

Sak

8. Valg

Valgkomiteen har bestått av Morten Dåsnes og Mette Heimstad.
Valgkomiteens innstilling ble publisert på nettsiden til o-laget den
påmøtet.

01

.02.16 og ble også delt ut

Morten Dåsnes la fram valgkomiteens innstilling. De har ffitt tillitsvalgte til alle valg bortsett
fra ansvarlig for Ringeriksmaraton. Han påpekte viktigheten av Løke den o-faglige
kompetansen hos nye medlemmer, slik at de også kan ta verv i klubben.
Det kom forslag fra Frode Løset på Kristian Kihle som medlem av Rekrutterings- og
treningsutvalget i tillegg til valgkomiteens innstilling, og Kristian sa seg villig til det.

Eirin Mathisen ba årsmøtet gi styret fullmakt til å forhandle med Ringerikes blad om itaen
mindre rolle i Ringeriksmaraton, evt. om vi kan trekke oss helt ut. Årsmøtet kom med mange
forslag til løsninger. Et forslag var å «leie ut» deler av ilrangementet, f.eks vekta. Et annet
forslag var å inngå et samarbeid med Fossekallen IF, og dele på inntektene. Man kan også
tenke seg at 6n person kan være kontaktperson overfor Ringerikes blad, og en annen kan være
mannskapsansvarlig overfor o-laget. Det ble også foreslått å spørre Holeværingen om vi kan
overta mer av Grenaderen hvis de ffir ta over noe av Ringeriksmaraton.
Eirin Mathiesen la fram styrets forslag til valgkomite
Vedtak:

l.

2.
3.
4.

Styret enstemmig valgt.
Styret får fullmakt til å løse oppgaven med Ringeriksmaraton med de innspill årsmøtet
kom med.
Styret får fullmakt til å velge utsendinger til Kretsting og årsmøtet i Ringerike
Idrettsråd.
Tillitsvalgte i Ringerike o-Iag20l6. Styremedlemmer er markert med uthevet skrift.

Oppgave
Leder
Ne stleder/sekretærholitiattester
Kasserer

Navn

Eirin D. Mathiesen
Live Ytrehus
Brede H. Gundersen

Funksioner under AU
Hiemmeside
Ribbemarsien
Grenaderen
Eseemomila
Rinseriksmaraton
Rineeriksmaraton /bam eløPet
Statistikk

Sander Arnevik
Morten Dasnes

Anders B. Brattli
Flemmine W. Jensen
Ubesatt
Lars Berslund
Eli Strande

Arransementsutvalq
Leder
Medlem (EKT)
Medlem (lager)
Medlem (drakter)
Medlem ryDG)

Kari Strande
Stis Melline
Mette E. Heimstad
Knut Aas
Frode Løset

Trim- os tur-o-utvalg
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem (Ti påtopp)

Sissel Skovlv
Magne Kvamme
Anne Kristin Kvamme
Lars Berelund
Rasnhild E. Hultsreen
lvar Lindseth

Rekrutterinqs- og treningsutvalg
Leder/bameidrettsansvarl i g
Medlem (UK)
Medlem (]K)
Medlem
Medlem
Unsdomskontakt
Unedomskontakt

Frode Løset
Lars-Inse Arnevik
Anne Guro Nøkleby
Kiersti Stræte
Kristian Kihle
Rikard Kammerud
Tuva Aas Stræte

Kartutvale
Leder
Medlem (kartsalg)
Medlem

Helse Graffer
Helse Revhaus
Morten Dasnes

llederstegnutvalget
Leder
Medlem
Medlem

Frode Løset
Rasnhild E. Hultgreen
Nils Koreerud

Valskomite
Leder
Medlem
Varamedlem

Morten Dåsnes
Kristian Kihle
Mette E. Heimstad

Revisor
Revisor

Kari Arnestad
Kirsti Kringhaug

Gjenvalgte leder Eirin Mathiesen takket for et godt årsmøte og emsket lykke
og o-sesongen.

til

med vervene

04.02.2016
Live Ytrehus
Nestleder/sebetær

/^J*1,;1,
Lars-Inge Amevik

