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Referat fra styremøte 

onsdag 15.mars, 2017 kl. 18.00-20.00 i Bølgenhøgda 13   

 

Til stede:  Kristian Kihle (leder), Helge Graffer (Kartutvalget),  Anne Guro Nøkleby 

(Trenings- og rekrutteringsutvalget), Sissel Skovly (Tur-o utvalget), Kari Strande 

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

 

SAK 08/17   GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET       

                      MANDAG 9.JANUAR 2017 

Referatet er godkjent.   

 

Det kom spørsmål om hvem som følger opp SAK 03/17:  Det neste styret bør søke å finne en 

flerårig samarbeidsavtale med Ringerikskraft. Kristian og Kari er i kontakt med 

Ringerikskraft i forbindelse med Night Hawk og kommer med forslag til videreføring.  

 

SAK 09/17   INFORMASJON OG REFERATSAKER 

Lagledermøte BuOK mandag 13.mars 

Live representerte ROL på møtet.  Det som ble tatt opp var:  Informasjon om Flexoløp (se 

NOF’s hjemmeside), påminning om aktivitetsplanen for ungdom og juniorer (se BuOK’s 

hjemmeside), presentasjon av BuOK’s Facebookside (bli medlem!), melding om at kreten 

skal ha et møte med Naturvernforbundet i Buskerud for å orineter om o-idrettens forhold til 

naturmiljø (oppfølging fra lagledermøte høsten 2016), tilslutning fra klubbene til en skisse av 

organisering av ny kretssekretærordning og forslag til et mulig prosjekt «Støtte til skoler i o-

undervisning». 

 

Grenaderen 2017 ble avlyst fordi det var for lite snø. 

 

Diverse kurs/møter/tilskuddsordninger 

Kurs i EQTiming 21.03 →Stig avgjør om det er aktuelt. 

Seminar for løpsledere 03.04 →Kari avgjør om det er aktuelt. 

Møte i Hole idrettsråd 28.03 → Helge møter. 

Tilskudd fra NOF til Finn-fram-dag m.m. frist 15.03 →vi har ikke noe aktuelt i år, men må 

være obs på denne muligheten. 

Det ble konkludert med at vi bør få på plass et årshjul – Kari leter fram fra tidligere perioder. 

 

 

 

 



 

 

SAK 10/17   ENDELIG ÅRSPLAN OG STATUS FRA UTVALGENE 

Arrangementsutvalget  

Årsplan er justert med de innspill som kom på årsmøtet.  Har fått spillemidler til utstyr. 

KM-sprint er flyttet fram til 14. mai pga at opprinnelig dato er i konflikt med 15 stafetten. 

 

 

Kartutvalget  

Årsplanen er justert med at vi fornyer avtalen med Tyrving IL om å samarbeide om 

Kleivstuakartet. 

 

Rekruttering- og treningsutvalget 

Årsplanen er endret noe. Utvalget begynner med bedriftskurs, Tronrud engineering er først 

ute med Anders Beyer Brattli som ansvarlig.  Har prøvd å engasjere en ungdom som trener, 

uten at det har lykkes, men har avtalt å  bruke Isa Heggedal fra Konnerud/BuOK som veileder 

på trening. 

 

Ane Guro etterlyser bedre kontakt med Ringerikes blad.  AU følger opp. 

 

Trim- og tur-o-utvalget 

Ingen endring i årsplanen.  Konvoluttene er ferdig til pakking, åpning 25.mars på 

Helgelandsmoen og Valderstømoen.  Kari tar kontakt med Per B ordfører i Hole og spør om 

han vil være med å profilere tur-o-åpningen på Helgelandsmoen.    

 

 

SAK 11/17   STATUS NIGHT HAWK 2017 

Alle hovedfunksjonene er  på plass.  Innbydelse er lagt ut og påmeldingen er åpnet. Alle 

klubbens medlemmer får en forespørsel om å melde seg til oppgaver hvis de har anledning. 

 

 

SAK 12/17  VERDENS ORIENTERINGSDAG onsdag 24.05 

Vi samarbeider med Fossekallen IL om å dele skolene.  Vi skal minimum ha 

orienteringsaktivitet på Vang-, Veien- og Hallingby skole, kanskje flere.  Det er også tenkt å 

ha et åpent arrangement om kvelden.  

 

SAK 13/17  KLUBBMESTERSKAPET torsdag 08.06 

Vi bruker det nye kartet «Løvlia» og Kristian legger løyper. 

     

SAK 14/17  ØKONOMI 

Vi mistet inntektene fra Grenaderen. 

  

Vi vet ikke om vi får midlene vi har søkt om til Sparebankstiftelsen, de  kunngjøres ikke før i 

april.  

 

Treningsutvalget vil antakelig få en utgift til treningskonsulent (Isa) som ikke er synliggjort i 

budsjettet, men jfr. referatet fra årsmøtet ble det presisert at styret må påse at summen på kr 



97.695,- som ble ført som inntekt på «Ungdomsutvalg» nettopp må brukes på ungdommene.  

Godtgjøring av treningskonsulent kan gå av denne summen. 

 

 SAK 15/17  SØKNAD OM ARRANGEMENTER/KART fram mot 2020 

Unionsmatch 2018- Anne Guro undersøker mer hva det innebærer.  

 

Veteran NM 2019 – arrangementsutvalget søker.  Aktuelle kart er Ringkollen, må i så fall 

revideres, eller Kleivstua. 

 

Night Hawk kan være aktuelt igjen i 2020. 

 

SAK 16/17  MÅLSTRUKTUR 2017-2021 

Denne saken ble utsatt til neste møte. 

 

SAK 17/17  EVENTUELT 

Treningsutvalget vil ha en klubbkveld onsdag 5.april.  Det ble godt mottatt. 

 

 

15.03.017 

Live Ytrehus 

referent 

 

 

 

 

 

 


