2016 ROL
AU-møte 1
Rudsbakken 11 13.juni, 2016
Til stede: Eirin D. Mathiesen (leder), Brede H. Gundersen (kasserer) og Live J.
Ytrehus (sekretær)
1. Løpet vårt 5.juni
Løpet samlet 200 deltakere og hadde 35 funksjonærer i sving. Det bør
diskuteres om det er en nødvendig bemanning. På første styremøte til
høsten må vi ta opp hvilke arrangementer vi har i 2017 og hvilken
bemanning de krever.
2. RM 2016
Eirin har fått på plass en stor del av de funksjonærene som trengs til
løpet, men det mangler fortsatt en del trafikkvakter. Vi gikk detaljert
gjennom medlemslista for å finne aktuelle personer og fordelte oppgaven
med å spørre disse mellom oss.
Ringerikes Blad vil at vi finner en arvtakerklubb til RM når vi trekker oss ut
etter årets løp. Live tar kontakt med RB og foreslår neon klubber som kan
kontaktes: Hønefoss skiskytterklubb, Ringkollen skiklubb og Haugsbygd
IF/skigruppa.
3. Nye medlemmer
Når klubben får nye medlemmer bør kasserer med jevne mellomrom
orientere resten av ROL’s styre om hvem det er slik at vi bedre kan ta
imot dem og hjelpe dem over den høye inngangsterskelen som o-idretten
har.
4. Klubbavslutning
Klubbmesterskap med sosial avslutning arrangeres søndag 16.oktober fra
kl. 12.00. Eirin avtaler med løypeleggere og finner et område som egner
seg sammen med trening/rekrutteringsutvalget.
5. Fakturering
Vår lov som ble vedtatt på årsmøtet i 2014 sier at vår bankkonto skal
disponeres av to personer i fellesskap, men den disponeres bare av
kasserer. Brede undersøker om det finnes noen mulighet for at en person

i tillegg kan ha innsynsrett til kontoen. Systemet med at to stykker skal
attestere på alle utbetalinger blir for tungvint.

6. Eventuelt
- Vi har fått kopi av et brev IL Holeværingen har sendt til Hole kommune
der ROL er nevnt som medlem i et utvalg som skal jobbe aktivt for
fremtidens idrettsaktiviteter og arenaer i Holebygda. Dette må vi få en
formell henvendelse om.
-

Ny lovnorm fra NIF som var vedtatt 22.10.2015 ble sendt til klubbene
fra BuOK 5.februar i år. Det er en del endringer siden den forrige
lovnormen. Vi behandler den på vårt årsmøte i 2017.

-

Sissel Skovly blir 50 år den 6.juli, og Eirin ordner med en
oppmerksomhet fra ROL
Ref. LY/13/06/16

