2016 ROL
AU-møte 2
Hole ungdomskole 5.desember, 2016
Til stede: Eirin D. Mathiesen (leder), Brede H. Gundersen (kasserer) og Live J.
Ytrehus (sekretær)
Tallene representerer punktene slik de vedtas på årsmøtet.
1. Årsmøtet 25.01.17
Kristian spørres om å være møteleder
Årsmøtet holdes på Kartverket
Live sørger for dette, sammen med annonsering m.m.
2. Årsmelding 2016
Utvalgene har frist til den 7.12 med å sende sine årsmeldinger, men alle
har sendt inn forslag. Det ser greit ut. Årsmeldinga settes sammen som
før slik:


Styrets årsberetning. (Foreslår at dugnadene oppsummeres
under styrets årsberetning nå når vi ikke lenger har eget utvalg.
Kommenterer også at vi ikke har utarbeidet nye måltall for 2016,
men brukt de samme som for 2015.)



Årsrapporter fra utvalgene: Arrangementsutvalget, Kartutvalget
Rekrutterings- og treningsutvalget og Trim-og
turorienteringsutvalget.



Vedlegg: Resultatoversikt, Verv- og representasjon,
Draktbeholdning, Materielloversikt, Kartbeholdning, Målstruktur
2011-2016 med delmål for 2016.

Resultatoversikt utarbeides av Treningsutvalget og kartbeholdning av
Kartutvalget. Mette har ansvar for mateielloversikt og Kn
Måldokumentet skal ha en kolonne for 2016. Kasserer, trening- o.a. ser på
hvilke tall som trengs og har det klart til styremøtet den 09.01.
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3. Regnskap 2015
Vi gikk gjennom regnskapsstatus. Noen poster mangler, men vi kommer
til å gå med overskudd.
4. Årsplan 2017
Utvalgene har frist til den 7.12 med å sende inn årsplaner, noen har sendt.
Spesielt om ungdomskontaktene: Årsmøtet 2016 valgte to
ungdomskontakter. Vi foreslår at det ikke velges noen ungdomskontakter,
men at Rekrutterings- og treningsutvalget gjennom sin årsplan inviterer
ungdommene til reell medvirkning.
AU’s årsplan skrives av Eirin. Hovedsatsinger nevnes, knyttes opp mot
NOF’s mål for o-idretten (se f.eks Årsplanen for 2015).
5. Budsjett 2017
 Utvalgslederne må se på tallene for 2016 og foreslå endringer på
2017-budsjettet. Vi tar det opp på styremøtet den 9.01.17.


Fastsetting av medlemskontingenten: Fordi vi har god økonomi
foreslås samme kontingentsatser som for 2015.



Egenandelsreglene er nå slik at løpere i D /H 21 dekker hele
startkontingenten på ferieløp, der ferieløp er definert som løp i
sommerferien og påsken. Fordi vi har god økonomi foreslås at dette
begrenses til ferieløp i juli.

Forslaget om at ROL skal dekke litt mer av ferieløpene meldes inn til årsmøtet
som en egen sak (Post 7 Innkomne saker). Denne og frysing av
medlemskontingenten må behandles på årsmøtet før budsjettet vedtas
6. Organisasjonsplan
 Ringeriksmaraton fjernes fra organisasjonskartet


Ungdomskontaktene går ut av kartet, jfr. pkt.4 Årsplan/Rekr-tren.utv.

Vi hadde en diskusjon rundt statistikkføring. Årsmøtet velger en statistikkfører
som rapporterer til styret. (Eli har vært i 2016.) Trenger vi denne statistikken
eller gjøres det dobbeltarbeid i og med at både kasserer og treningsutvalget også
må hente tall? Eirin finner ut om treningsutvalget bruker tallene som
statistikkføreren framskaffer. Live har snakket med Eli om hvordan hun lager
statistikken (Eventor og snakke med folk).
Konklusjon: Statistikkfører beholdes.
Endringene på organisasjonskartet sendes til Morten som er leder av
valgkomiteen.
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7. Innkomne forslag
 Nytt forslag fra styret om egenandel på ferieløp, jfr. pkt.5 Budsjett.


Forslag til ny lov for Ringerike o-lag framlegges av styret. En ny lov for
BuOK ble vedtatt på kretstinget den 24.11.2016. Denne er bearbeidet
for o-lag etter lovnormen som NIF vedtok 22.10 2015. Vi foreslår at
BuOK’s lov gjøres gjeldene for Ringerike o-lag. (Gammel og ny lov
vedlegges årsmøtepapirene.)



Ny målstruktur 2017-2021. Styrt legger fram en ny langtidsplan for
årsmøtet. Vi behandler denne på styremøtet den 9.01.
Satsingsområdene utvides med en ordlyd som gjelder voksne
medlemmer og familier. (Live foreslår.)
NOF’s mål om at ROL skal ha et medlemstallet på 1% av befolkningen i
regionen synes urealistisk. Tallene for 2016 tyder på at de målene som
i 2011 ble satt for 2015 kan gjøres gjeldende også for 2021, men med
noen justeringer på NM/HL.
Turorientering er dessuten ikke lenger bare i papirform, og vi må få
med noen måltall som kan vise omfanget av tur-o på nett. Eirin
snakker med Sissel om et forslag til hva som bør måles og hvilke tall
som er aktuelle.
For bedre å vise utviklingen tar vi med tallene helt fra 2011 fram til
2016 i dokumentet for 2017, og sammenlikner med måltall for 2021.
Neste år tar vi med måltall fra 2012 fram til 2017, og så videre.

Eventuelt: Ikke noe punkt på årsmøtet, men på vårt AU-møte.
-

Arkivering på hjemmesida under dokumenter for 2016 mangler. Live
purrer på dette.

-

Sekretæren i ROL må kunne arkivere på hjemmesida. Live tar opp
dette med Lars-Inge.

-

Vi har tidligere hatt et dokument som beskriver
organisasjonsstrukturen i Ringerike o-lag med felles mål for alle
tillitsvalgte og en instruks for hvert verv. Denne må oppdateres. Det
nye 2017-styret bør lage en ajour «Hvem gjør hva i Ringerike o-lag?»

-

Det nye styret må også ta en gjennomgang av hva som finnes av
skjemaer og maler og utarbeide nye, f.eks brevmal. Disse må være
lett tilgjengelig på hjemmesida.
Ref. LY/07/12/16

