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Referat fra styremøte
mandag 7.mars kl 18.00-21.15 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 07/16 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET
MANDAG 11.JANUAR
Referatet er godkjent.
SAK 08/16 INFORMASJON OG REFERATSAKER
BuOK’s handlingsplan og diverse e-post fra kretsen er videresendt til styremedlemmene eller ble
delt ut på styremøtet. Vi gikk gjennom det viktigste, stikkord:
- Tilbud om overnatting på NM-uka 7.-11 september.
- Tom Henriksen er ROL’s TD på Sturlaløpet.
- Flere tilbud om trening- og samling for juniorer i eget skriv «Kretsaktiviteter».
- Referat fra møtet mellom kretsen og fylkesmannens miljøvernavdelingen.
Arrangementsutvalget sørger for et infomøte om VDG-hensyn for de som skal arrangere
karusell-løp før årets sesong.
- Verdens orienteringsdag er 11.mai og vi kontakter Fossekallen for å høre om de er
interessert i et fellesarrangement. Forhåndsomtale sendes til Ringerikes Blad (Live).
- Ny lovnorm for idrettslag vedtatt av idrettsstyret 22.oktober 2015. AU går gjennom
endringene fra forrige lov og følger saken videre.
- Morten Dåsnes er oppnevnt av kretsen som representant på NOF’s ting den 12.-13.mars.
Innspill på saker gis direkte til Morten, jfr. e-post fra han. Styret ønsker lykke til på
tinget.
SAK 09/16 ÅRSPLAN 2016
Alle utvalgene må fange opp de målene som gjelder deres område fra BuOK’s handlingsplan og
få med tilsvarende i sin årsplan. Spesielt snakka vi om at NOF’s mål om 1% av befolkningen
som medlemmer i en klubb må være styrende for alle utvalg. Vi bør oppdatere vår infofolder
slik at den kan legges i Tur-o-konvoluttene. Frode lager den og sender til Sissel før 17.mars.
-

Arrangementsutvalget: Ringerikskarusell med VDG-møte i uke 11. Karusell på Ringkollen
12.05 er flytta til Hovsmarka 11.05. Ringeriksløpet på Marigård 5.juni er i rute. Kari skal på
et møte om Night Hawk 2016 og har begynt å forberede vår deltakelse i Night Hawk i 2017.

-

-

-

Trim- og tur-o-utvalget: Mer overgang fra konvolutter til kart på nett og flere kopier enn
trykte kart i konvolutten. Priser ble diskutert. Opplegget følges som i fjor, men utvalget
står fritt til å justere prisene.
Rekrutterings- og treningsutvalg: Årsplanen følges slik den ble presentert på årsmøtet.
Klubbsamlingen til våren blir 16.-17 april til Smålenene/Lørdagskjappen og overnatting
på Quality hotell i Sarpsborg. Aktivitetskalender for våren sendes til medlemmene og
kommer på hjemmesida.
Kartutvalg: O-cadfil over Damtjern/Løvlia skal være klart til 1.desember 2016. Ønsker å
lage et kart over Hvalsmoen, kan gjerne være kart til sprint KM-2017. Kartområde og
dato til sprint KM må snart bestemmes. Vi ønsker oss mai/juni 2017.

SAK 10/16 DUGNADER
- Grenaderen er gjennomført i snøvær. Vår matstasjon skulle passeres to ganger, så det ble
et mer omfattende og lenger arrangement enn vanlig Vi tar kontakt med Marit Tronrud
som var ansvarlig for matstasjonen, får hennes notater fra løpet og gjør en formell
henvendelse til Grenaderen om eventuelt endring av honorar/avtale for neste år.
- Ringeriksmaraton: Vi har tatt på oss å være med på Ringeriksmaraton i år og neste år.
Eirin har fått ansvarlige til en god del av de oppgavene vi har til årets arrangementet, og
la fram noen tanker om hvordan vi kan forhandle om arrangementet videre. Det var
enighet i styret om at vi godt kan går ut av Ringeriksmaraton-samarbeidet etter årets løp.
Vi vil heller ha mulighet til å ta på oss et o-løp til, jobbe for å skaffe sponsorinntekter,
eller finne en dugnad på en mer passende tid av året. Økonomien er god nok til at vi kan
drifte klubben godt uten inntektene fra Ringeriksmaraton et par sesonger.
- Vi må trykke opp flere startkort til Ribbemarsjen
SAK 11/16 ØKONOMI
Det har kommet kulturmidler fra Ringerike kommune, Tippemidler og noe til utstyr fra NOF.
SAK 12/16 EVENTUELT
- Når neste høring om E-16 over Eggemoen kommer bør vi spørre om Morten og Frode
kan formulere et innspill
- Politiattester: Vi ber om attester fra Rekruttering- og treningsutvalget. Det holder.
- Kartutvalget har fått en henvendelse fra Emily Benham på Hadeland om hun kan få
disponere noen av våre o-cadfiler til sykkelorientering. Vi er positive til dette, med
unntak av Viksåsen. Der ønsker vi ikke å tilrettelegge for sykkelorientering. Vi vil også
beholde rettighetene til filene.
- Fossekallen ønsker å samarbeide med vårt Tur-o utvalg om stolpeorientering. Sissel tar
kontakt.
- Henvendelse fra Fossekallen om å bruke noen av våre kart. Vi har visst en muntlig avtale
om gjensidig bruk av kart, og Helge sørger for at den blir mer formell.
- Målstruktur 2016-2020: Utvalgene kommer med innspill til AU i løpet av
våren/sommeren og så tar vi opp igjen arbeidet i september.
- Klubbmesterskapet blir i juni. Kari kommer med forslag til dato.
Neste møte: Det ble ikke satt dato for neste styremøte.
08.03.16
Live Ytrehus
referent

