2017 ROL
AU-møte 3 Færdenveien 7
6.desember, 2017 kl.18.00-21.00
Til stede: Kristian Kihle (leder), Brede H. Gundersen (kasserer) og Live J.
Ytrehus (sekretær)

1. Årsrapport 2017
Vi gikk gjennom utvalgenes årsrapporter og har noen spørsmål og kommentarer.
Kristian skal skrive styrets årsrapport. Av vedleggene er Drakt- og
kartbeholdning klare. AU skal se på tallene i Resultatoversikten og Målstruktur.
Kari gjør ferdig Materiell-lista med EKT-utstyret. Frist senest til styremøtet den
11.01.2018.
-

Klubbmesterskapet/Arrangementsutvalget:
Hele AU bør nevnes som arrangør av klubbmesterskapet, f.eks slik:
Klubbmesterskapet ble arrangert torsdag 8.juni på nytt kart fra Damtjern
med Live Ytrehus som løpsleder, Kristian Kihle som løypelegger og Brede
H.Gundesen som arena-ansvarlig.

-

Nattugla/Arrangementsutvalget:
Presiser at starten på det siste løpet gikk fra ungdomskolen i Hole.

-

Sluttførte kartprosjekter/Kartutvalget:
Var det noe vedlikehold av kartet i forbindelse med Night Hawk? Bør det
nevnes?

-

Kartlager/Kartutvalget:
Hvorfor er det ikke tatt ut kart fra lageret? Hva kan det føre til for
papirkartene våre? Kunne vært interessant om det stod noen tanker om
det.

-

Verdens o-dag/Rekruttering- og trening:
Ta med et tredje punkt under Øvrige aktiviteter: Verdens o-dag i mai, se
beskrivelse i Arrangementsutvalgets årsrapport s.xx.
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-

Gult om vintertreninga/Rekruttering- og trening:
Venter på tekst fra Lars-Inge (hvis ikke kan vi vel bruke den samme som
for 2016?).

-

Sponsing Kodemaker/Rekruttering- og trening:
Legg til «Tusen takk.»

-

Grønn tekst/Rekruttering- og trening:
Denne bør være med. Etter overskriften kan det evt henvises til
Resultatoversikten på s.xx

-

Nettsalg av konvolutter/Trim- og tur-o:
Tas det betaling for porto når folk bestiller konvolutt på nett? (Hvis ikke
bør det det.)

2. Regnskap 2017
Regnskapet er ikke ferdig. Underskuddet blir omtrent som budsjettert. Vi ble
enige om å stryke uaktuelle poster, for eksempel Ungdomsutvalget i og med at
dette ikke eksisterer lenger. I steden nevner styrets årsrapport noen av de
aktivitetene der ungdommene spesielt er tilgodesett. Nytt i år er at hele styret
skal skrive under regnskapet.
3. Årsplan 2018
Årsplan fra Kartutvalget, Trim- og tur-o samt Rekruttering- og trening er
klare. Én kommentar til planen fra Rekruttering- og treningsutvalget under
treningstilbud: For aldersgruppen >20 (veteraner). Foreslår å kalle det
seniorer og veteraner.
4. Medlemskontingen 2018
Vi foreslår å holde medlemskontingenene på de samme satsene.
Selv om vi budsjetterer med underskudd også for neste år kan økonomien sies å
være god.
5. Budsjett 2018
Vi så på Bredes utkast til budsjett. Kartutvalget har foreslått budsjett for sin del.
AU skal lage et forslag til dekning av Tio og Jukola, men det får ingen innvirkning
på budsjettet og tas på et styremøte før vårsesongen.

6. Organisasjonsstruktur
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Vi foreslår å beholde nåværende organisasjonsstruktur.
7. Innkomne saker
a) Ny lov for ROL, se vedlagte forslag. Vår gjeldende lov fra 2014, ny
lovnorm fra NIF og BuOK’s lov er også vedlagt. En justert lovtekst
må gjøres klar til årsmøtet.
b) Flytting av årsmøtet til midten av februar. Den gamle loven krevde
at årsmøtet var avholdt innen utgangen av januar. Dette er nå
endret til utgangen av mars, og det gjør det enklere å avslutte
regnskapet hvis årsmøtet blir litt seinere enn vi har det nå.
8. Valg 2018
Vi har fått inntrykk av at valgkomiteen har fått folk til alle verv.
9. Eventuelt
Det skal avholdes et ekstraordinært kretsting på e-post mandag
18.12.2017 kl.18.00 for å velge/gi fullmakt til kretsstyret om å finne
representanter til NOF’s ting våren 2018. Kristian deltar, Live er vara.
-

Restbeholdning på ~ 90 hamburgere etter Night Hawk. AU foreslår å
invitere til en kveldsskitur med servering av hamburgere i gapahuken på
Borgersetra. Måneskinnstur hadde vært fint, men det er fullmåne i
vinterferieuka og i påsken, så det blir antakelig en annen kveld med
hodelykter.
Ref. LY/07/12/17

