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Referat fra styremøte 

mandag 11.januar kl. 18.00-20.30 på Hole ungdomsskole 

 

Til stede: Eirin Mathiesen(leder), Helge Graffer (Kartutvalget),  Frode Løset (Trenings- og 

rekrutteringsutvalget), Magne Kvamme (Tur-O utvalget), Kari Strande 

(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær) 

 

SAK 01/16   GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET       

MANDAG 30.NOVEMBER 

Referatet ble godkjent, men med kommentaren om at datoen  for årsmøtet i ettertid ble endret 

av AU til tirsdag 2.februar. 

 

SAK 02/16   SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2016, punkt 7 Innkomne saker 

Styret har tre forslag til endring av organisasjonsstrukturen: 

1. Ungdomsutvalget opprettholdes og det velges to ungdomskontakter, men 

oppgavene til ungdomskontaktene forandres.  De første setningene i 

beskrivelsen av utvalgets oppgaver blir slik:  Ungdomsutvalget består av 

alle klubbens medlemmer ca 12-20 år.  Utvalget har to kontaktpersoner.  

Disse møter ikke fast på styremøter eller utvalgsmøter, men kan inviteres 

når det er aktuelt.  Resten av oppgavene til utvalget som før.  

Organisasjonskartet forandres i tråd med dette.  

 

2. Dugnadsutvalget utgår og det velges isteden en egen ansvarlig for hver av 

følgende dugnader:  Grenaderen, Ringeriksmaraton, Ribbemarsjen og 

Eggemomila.  Dugnadsansvarlige rapporterer direkte til AU.  

Organisasjonskartet endres i tråd med dette. 

 

3. Informasjonsutvalget utgår og laget gir ikke lenger ut Trollposten.  Det 

velges bare en web-ansvarlig med ansvar for drift av hjemmesida.  Alle 

utvalgsleder har direkte ansvar for informasjon om sine aktiviteter, både 

eksternt og internt.  Organisasjonskartet endres i tråd med dette.  (Ringerike 

o-lag har nå sin medlemsliste i NIF’s IT-løsning Klubbadm for 

medlemsadministrasjon, og her er det lett å lage undergrupper og postlister.  

Det ble også nevnt at vi bør få inn aktivitetene våre i «Det skjer» på sistesida 

i Ringerikes Blad.)) 

 

I tillegg til disse tre endringene foreslår styret at oppgaven med politiattester overføres fra 

statistikkfører til sekretær, og at statistikkfører får ansvar for å lage hvert års Resultatoversikt 



og å fylle inn aktivitetsmål i Målstruktur, men fordi dette bare er flytting av arbeidsoppgaver 

og ingen endring av organisasjonsstrukturen, trenger det ikke tas opp som sak på årsmøtet. 

 

SAK 03/16   ÅRSMELDING 2015 

Årsrapport fra Rekrutterings- og treningsutvalget, Trim- og Turorienteringsutvalget, 

Arrangementsutvalget og Kartutvalget ble delt ut sammen med et forslag til styrets årsrapport.  

Det var ingen merknader til noen av rapportene. 

 

Årsmeldingen skal også inneholde: 

- Årsmelding fra Dugnadsutvalget, Live spør Anders B og Knut Aa om 

Grenaderen 2015 og Ringeriksmaraton 2015.  Kari og Eirin kommer med 

opplysninger om antall deltakere og antall funksjonærer for Ribbemarsjen 

og Eggemomila. 

 

- Resultatoversikt 2015,  Frode lager dette 

 

- Oppnådde aktivitetsmål for 2015,  Frode lager dette 

 

- Materielloversikt/ draktoversikt,   Kari etterspør dette  

 

- Årsmelding fra Informasjonsutvalget, utvalget har ikke vært aktivt og vi 

skriver dette i årsmeldingen. 

 

SAK 04/16   REGNSKAP 2015.  BUDSJETT 2016 

Brede la fra regnskapet for 2015 og vi kommenterte eller spurte om enkelte poster.  Vi gikk 

også gjennom forslaget til budsjett for 2016. Det kom noen forslag til endringer på budsjettet.  

Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 blir endret slik vi ble enige om og legges ut sammen 

med resten av årsmøtepapirene.   

   

SAK 05/16   ÅRSPLAN 2016 

Trim- og tur-orienteringsutvalget og Arrangementsutvalget har laget et forslag til årsplan for 

2016.  De andre utvalgene lager et forslag til årsplan som skal legges ut sammen med 

årsmøtepapirene, bruk gjerne den utsendte skissen over aktiviteter i 2016.  AU lager den 

innledende førstesida til Årsplan 2016 og fletter inn hva som skal skje med arbeidet med ny 

Målstruktur. 

 

SAK 06/16  EVENTUELT  

-  Tur-o konvolutten bør inneholde en oppfordring om å gi grasrotandelen til ROL  

-  Vi må ha en gjennomgang av vår forsikringsavtale 

 

Neste møte:  Avtales med det nye styret etter årsmøtet 2016 2.februar 

 

 

12.01.2016 

Live Ytrehus 

referent 

 


