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

Referat fra styremøte
mandag 5.september kl 18.30-21.15 på Hole ungdomsskole
Til stede: Eirin Mathiesen (leder), Helge Graffer (Kartutvalget), Frode Løset (Trenings- og
rekrutteringsutvalget), Sissel Skovly (Tur-o utvalget), Kari Strande (Arrangementsutvalget),
Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær)
SAK 12/16 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET
MANDAG 7.JANUAR
Godkjent, men med en kommentar om at vedtak må komme klarere fram.
SAK 13/16 INFORMASJON OG REFERATSAKER
 AU hadde et møte 13.juni. Referatet blir lagt i arkivet på hjemmesida.
Vedtak:
Referat fra AU-møter sendes også umiddelbart til de andre styremedlemmene.


Invitasjon fra NOF til Norsk orienterings kompetansehelg på Gardermoen 19.20.november.
Et viktig og nyttig arrangement, invitasjonen legges ut på hjemmesida. Påmeldingsfrist
25.september.
Vedtak:
Vi dekker deltakeravgift og reise til NOF’s kompetansehelg 2016 etter våre satser for de som er
interessert. Påmelding til Live innen 23.september.


ROL har sendt en høringsuttalelse 21.juni til Statens vegvesen, ført i penne av Morten,
om planprogram E16 Nymoen-Roa Parsell : Nymoen- Eggemoen. Høringsuttalelsen ble
lagt ut i juni på hjemmesida.



Invitasjon til lagledermøte i BuOK/Drammen den 22.09.

Vedtak:
Kari og Live drar på lagledermøtet den 22.09.


Oppfordring fra valgkomiteen i BuOK ved formann Morten Dåsnes om å komme med
innspill innen 15.09.



O-trollsamling i etterkant av lang-KM lørdag 2.september. Invitasjonene kom litt for
sent til at vi fikk med noen.
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ROL ved Frode er representert i en felles høringsgruppe i Hole for de frivillige
organisasjonene som er berørt av Ringeriksbanen/ny E16.

SAK 14/16 STATUSRAPPORT FRA UTVALGENE
Arrangementsutvalget:
- Verdens orienteringsdag 11.05.16. Ringerikskarusell innlagt, aktiviserte om lag 700
stykker. Viktig at vi gjør noe liknende neste år.
- Ringeriksløpet 05.06.16. Vellykket, 200 deltakere.
- Ringerikskarusellen: Gjennomført 8 løp, det siste arrangeres denne uka. Litt lavere
deltakelse enn før.
Trim- og tur-o-utvalget:
- Ingen lavere deltakelse i år, men materiellet kan bli mer profesjonelt. Styret stiller seg
bak utvalgets forslag om å trykke opp ordentlige kart.
Vedtak: Tur-o får med ønsket beløp til karttrykk i 2017-budsjettet.

Rekrutterings- og treningsutvalget:
Det er bra aktivitet i klubben både på turer og trening, men det er likevel vanskelig å få nye
medlemmer. Hva kan gjøres? Fra diskusjonen:
- Ta vare på de voksne i klubben, ikke bare tenke rekruttering av unge, ha en
kontaktperson for voksne/eldregeneral
- Bruke andre kanaler i tillegg til nettsida, få Ringerikes blad til å skrive mer.
Vår vennskapsklubb fra Växsjö kommer på besøk i 2017, og det ble litt prat rundt når og
hvordan vi best kan ta oss av dem.
Kartutvalget:
Vårt viktigste kartprosjekt Damtjern/Løvlia er så godt som ferdig og kan brukes til Ringerike 2dagers i 2018. Hvalsmoen skal bli ferdig til sprint-KM i 2017. Levering 1.mai er avtalt.
Utvalget ønsker å kaste gamle kart som ligger på lageret, og de har kommet fram til et
kompromissforslag:
ROL tar ikke vare på følgende kart:
1. Kart med løypetrykk
2. Kapp av kart (her kan det være unntak hvis en betydelig del er ok)
3. Kart eldre enn 15 år hvis det finnes nyere versjon
4. Kart eldre enn 15 år hvis vi har digital versjon
Kartutvalget presiserte at det kan finnes argumenter for at noen kart ikke skal kastes, som
historisk verdi eller lignende. Hvis det er tvil, skal kartene tas vare på. Uansett tas det alltid vare
på to eksemplarer i en perm. De kartene som skal kastes tas med på klubbavslutningen der folk
kan forsyne seg fritt.
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Fra diskusjonen: Vi må informere om hvordan man får tak i siste versjon av et kart og om
hvordan man kan få hjelp til O-cad, og hjelpe hverandre slik at den siste versjonen av kartet
brukes på karuseller og treninger. Instruksen til karusellen må presisere dette.
Et tilleggsforslag kom: ROL tar vare på kart med løypetrykk fra mesterskap.
Vedtak:
Styret støtter kartutvalgets kompromissforslag til opprydding av papirkartene sammen med
tilleggsforslaget om å ta vare på løypetrykk fra mesterskap.
Kartutvalget ønsket også å drøfte framtidig kartplan. Vår arrangementsplan gjør det ikke aktuelt
å sette i gang flere kartprosjekter i 2017, men det kom mange forslag om oppdateringer av
eksisterende kart og mindre kartprosjekter. Tur-o-, Arrangement- og Treningsutvalget foreslår
aktuelle områder for kartutvalget.
Vedtak:
Kartutvalget setter opp en kartplan til budsjettet 2017 som inneholder mindre omfattende
kartprosjekter etter forslag fra de andre utvalgene, og som baserer seg på innleid synfaring.

SAK 15/16 STATUSRAPPORT ØKONOMI
-

Brede orienterte om status for budsjett/regnskap per 02.08.2016. Regnskapet med
hovedbokutskrift og kontoplan var sendt stil styremedlemmene i forkant av møtet. Vi har
fått 5000kr i kulturmidler fra Hole kommune. Noen oppklarende spørsmål ble stilt, men
ellers ingen vesentlige kommentarer til den økonomiske statusen.

-

Forslag fra kasserer om at det opprettes en ny ROL-kasserer e-post fra 01.01.17.

-

I vår klubb har bare kasserer hatt disposisjonsrett til bankkontoen, men vi har praktisert at
to personer må attestere alle bilag. Dette er tungvint, og AU vedtok på sitt møte den
03.06 at kasserer kan skrive under og utbetale regninger uten leders attestasjon, men at
klubbens leder har innsynsrett til kontoen og kan foreta jevnlig innsyn.
Styremedlemmene ble bedt om å stille seg bak denne praksisen.

Vedtak:
Styret er enig i AU’s vedtak om at kasserer kan foreta utbetalinger uten leders attestasjon, men at
leder har innsynsrett til kontoen.
-

Søknad om LAM-midler for 2015 er sendt til Ringerike idrettsråd.

-

Forslag fra Kari og Helge om å søke midler fra Sparebankstiftelsen. For 2017 er det
aktuelt å søke støtte til kartprosjekt Hvalsmoen, og til anlegg/utstyrsinvestering begrunnet
med at vi er medarrangør av Night Hawk.

Vedtak:
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Styret gir Arrangementsutvalget og Kartutvalget fullmakt til å søke midler fra
Sparebankstiftelsen.
SAK 16/16 DUGNADER
- Grenaderløpet:
Marit Tronrud har sendt en lang rapport om forholdene på matstasjon Løvlia under
Grenaderløpet 2016, og Anders Beyer Brattli var på evalueringsmøtet etter løpet. Som en
nødløsning pga snøforholdene passerte løperne vår matstasjon to ganger, slik at vi i realiteten
betjente to matstasjoner istedenfor én. Anders påpekte i evalueringsmøtet at delingsbrøken
for overskudd må diskuteres hvis det blir endringer også neste år.
- Ringeriksmaraton:
Positivt gjennomført. Moro når vi får det til, men Ringeriksmaraton er avsluttet for ROL’s
del. Vi tjener 75.000kr.
- Eggemomila:
Løpet er i rute. En glede å samarbeide med dyktige og pålitelige medlemmer i ROL.
Tips: Varsle skigruppene i Haug/Hole/Jevnaker tidlig om arrangementet.
Forslag: To av uttrekkspremiene kan være gratis deltakelse neste år.
Vedtak:
Styret støttet forslaget om 2 stk. gratis deltakelse i 2017 som uttrekkspremier.
- Ribbemarsjen:
Nye deltakerkort er trykt opp. Betjening saftstasjon mangler, men arrangementet er under
kontroll.

SAK 17/16 TERMINLISTE 2017-20
-

KM-sprint er foretrukket lørdag 20.05.2017, med alternativer sø 21.05, lø 13.05, sø
14.05.

-

Ett av løpene i Ringerikskarusellen legges inn i KM-arrangementet, men ellers holde på
torsdager til karusellen.

-

Night Hawk/ Ringerike 2-dagers 4.-6.07.17.
Kari orienterte om konseptet. Sissel/Lars-Inge/Morten er kart- og løypeleggerteam.
Tyrving har ansvar for alt teknisk/lyd/lys, og med Jørgen Holmboe som løpsleder. Det er
ca. 1500 starter i Night Hawk. Vi må ta ansvar for noen sponsoravtaler. Lillomarka som
har vært samarbeidspartner med Tyrving i år har bidratt med 222 dagsverk. Av dette er
ca 70 dagsverk eller 20% løypearbeid. Erfaringene fra Ringeriksmaraton 2016 sier at vi
maks kan stille med 60 personer.
Arrangementsutvalget fikk noen signaler fra styret om at 50% arbeidsdeling er vårt
ønske, og at det ikke er sikkert vi kan ta noe mer.
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-

Det er aktuelt å søke om veteran-NM i 2019.

SAK 18/16 EVENTUELT
 Klubbmesterskapet:
Klubbmesterskapet og klubbavslutningen blir i år samtidig og holdes søndag 16.oktober
kl.12.00. Vi er enige om følgende arbeidsfordeling:


Bestille Ringkollstua med dusj og mat/lapskaus - ansvar Frode
Løypelegging tilbys Lars Enerhaugen. Kari/Morten er reserve - ansv Eirin
Bestille Ringerikskringle – ansv Eirin
Premiering Ringerikskarusellen blir delt – ansv Kari
Loddsalg med premier fruktkurv, historiske kart, gratistrøye - ansv fruktkurv Eirin,
ansv gratistrøye Live
Påmelding på Eventor- ansv Frode
Fossekallen IL har spurt om de kan ha turorientering i 2017 på Soknakartet vårt og om de
kan få lov å oppdatere kartet. Styret var positive til at de kunne bruke kartet, men det var
høyst delte meninger om de kunne få lov til å oppdatere kartet.

Vedtak:
Fossekallen IL kan ha turorientering i 2017 på vårt kart Sokna, nord, men vi har ikke tatt
stilling til oppdateringer. Helge og Eirin undersøker nærmere med Fossekallen IL.


Målstruktur:
Går ut og tas opp på neste møte.

Neste møte: Mandag 31.oktober kl.18.30

06.09.16
Live Ytrehus
referent
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