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Referat fra styremøtet  

mandag 6.november, 2017 kl.18.00- 21.00 i Rudsbakken 11  

 
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 26/17  GODKJENNING AV REFERATET FRA STYREMØTET       

     MANDAG 4.SEPTEMBER 2017 

Referatet er godkjent. 

 

SAK 27/17  INFORMASJON OG REFERATSAKER 

 

Lagleder-/terminlistemøte BuOK 18.september 

Kari, Kristian og Stig deltok.  Terminlista ble bestemt. 

 

Sesongavslutning på Ringkollestua søndag 5.november 

 Samlet 43 stykker, bra oppmøte og fint opplegg (trening-mat-premieutdeling-quiz) 

 Innsatspokal til Mikkel Berglund (1274 poster) og Kari Strande (Night Hawk-

administrativt) 

 Gavekort til Tuva Aas Stræte for 2.plass sprint og 5.plass langdistanse i Hovedløpet 

 Gavekort til Lars Berglund for klart flest i 1000-poster kampanjen med 1766 poster 

 Premier fra klubbmesterskapet var annonsert, men falt ut av programmet  Vi sørger for 

at klubbmesterne får sin premie/kinogavekort og legger ut et oppslag om hvem som 

ble klubbmestere på hjemmesida og Facebook.  Neste år bør vi dele ut premiene på 

grillsammenkomsten rett etter klubbmesterskapet. 

 

 

SAK 28/17  STATUSRAPPORT FRA UTVALGENE 

 

Arrangementsutvalget  

 Ringeriksløpet skal i utgangspunktet arrangeres 9.juni med Karen Langum som 

løpsleder og Kristian som løypelegger, men fordi Unionsmatchen skal arrangeres på 

Ringerike 25.-26.mai og vi har ambisjoner for arrangementet Verdens orienteringsdag  

den 23.mai, kan det bli stor belastning på oss som arrangør.  

 

Vedtak:  Kari undersøker om Ringeriksløpet kan legges til én av dagene samme helga som 

     Unionsmatchen.  
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 Barnas turlag har et arrangement 19.august som ROL v/ Ivar Lindseth bidrar på 

 Jevnaker kommune har en dag med orientering i sin aktivitetuke i august.  Her må 

vi bidra. 

 Det er tanker om å legge om Ringerikskarusellen, og løpene er derfor ikke lagt inn 

i terminlista for 2018. 

 

Kartutvalget 

 Hvalsmokartprosjektet er avslutta. Vi har mottatt kr 35000 fra Sparebankstiftelsen. 

 Damtjern/Løvlia. Spillemidler vil bli utbetalt i 2017, momskompensasjon må søkes 

innen 01.03.18. 

 Kleivstuakartet er i gang. Kartet skal leveres februar 2019 og være oppdatert per 

oktober 2018. Spillemiddelsøknad er levert og formelt godkjent. 

 Mosmoen og Hovsmarka blir ajourført i 2017. 

 

Rekrutterings- og treningsutvalget 

 Nattugla gjennomført med tre løp, spennende og fin nattcup.  Storveis med mange 

deltakere fra skigruppa i Holeværingen på det siste løpet.  Nye nattløp planlegges for 

2018. 

 Vintertrening innendørs fra januar, løping ute med lykt fram mot jul.  

 1000-posterkonkurransen var populær og blir videreført til 2018. Fint om det kan 

publiseres en status underveis, og gunstig at vi har noe som belønner mengde og 

innsats. 

 

Trim- og tur-o-utvalget 

 En bra sesong, det er solgt flere konvolutter enn i fjor, 205 stk. 

 

 

SAK 29 /17  DUGNAD 

 Eggemomila ble arrangert 30.september med 132 deltakere. 

 Ribbemarsjen er i rute. 

 Grenaderløpet, planleggingen er i gang.  

 

Vedtak:  Live sjekker om Marit har fått noen henvendelse 

 

 

SAK 30/17  ØKONOMI 

Status for økonomien:  Alle inntekter har ikke kommet inn, bl.a er ikke regnskapet for Night 

Hawk avslutta. 

 

 

SAK 31/17  ÅRSMØTET 

Tid og sted 

Møtet arrangeres slik som i fjor. 

 

Vedtak:  Årsmøtet holdes torsdag 25.januar kl.18.30 på Kartverket.  

    Kristian bestiller lokalet og Brede ordner kaffe og te.  
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    Live sørger for innkalling og annonsering av årsmøtet etter vedtektene, og       

    Ringerikskringle 

 

Årsrapport, årsplan og budsjett 

Utvalgene kommer med forslag som kan behandles av AU på møtet den 6.desember. 

 

Vedtak:  Leder og utvalgene må sendes forslag til årsrapport, årsplan og innspill til budsjettet  

     til Live innen 1.desember. AU ser på det i sitt møte 6/12-17. 

 

 

 

Vedleggene til årsrapporten 

Dette er: 

1. Resultatoversikt 

2. Representasjon og verv 

3. Oversikt over drakter 

4. Oversikt over materiell 

5. Kartbeholdning 

6. Målstruktur 2017-2021 

 

Vedtak:  AU ser på dette i sitt møte 6.desember og ber om supplerende tall fra utvalgene. 

 

Resten av årsmøtesakene 

Dette er:  

 Regnskap 2017 

 Medlemskontingent 

 Organisasjonsstruktur 

 Innkomne saker:  Ny lov for ROL 

 Valg 

 

Vedtak:  AU ser på resten av årsmøtesakene og forbereder dem før de legges fram på 

styremøtet den 11.01.18. 

 

 

SAK 32/17  EVENTUELT  

  

Svendsrudmokartet og E16.   

Vi har fått en henvendelse på e-post fra Morten som rapporterer fra kommunestyret i Hole om 

et fond til avbøtende tiltak for friluftslivet – og med informasjonsdager om dette 15. og 

16.november. Frode har vært på noen møter med idretten i Hole/Holeværingen som har 

arbeidet med tap av stier og aktivitetsområder på Svendsrudmoen..Vi spør om Frode kan 

representere ROL i det videre arbeidet om avbøtende tiltak for Svendsrudmoen. Vi ønsker 

mest mulig over/underganger på  det eksisterende Helgelandsmokartet og i tillegg har vi 

forslag om at det kan gis tilskudd til å lage et kart over Storøya. Det kan brukes fra tidlig på 

våren og også om vinteren/skiorientering.      
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Vedtak:  Styret i ROL ber Frode Løset representere ROL i møter og utvalg som jobber med 

avbøtende tiltak for Svendsrudmoen når E16 og Ringeriksbanen skal bygges.       

 

Tidtaking og påmelding til Ringerikskarusellen, kan vi forenkle vårt system?   

Anne Guro sjekker med Stig 

 

Hederstegn  

Er dere i gang med arbeidet for 5-årsmarkering?  Live gjør en henvendelse. 

 

Kulturmidler Ringerike kommune  

Live søker innen fristen 1.januar.  Husk å ta med Verdens orienteringsdag og Night Hawk, 

nevne kartprosjekter og tur-orientering. 

  

AU-møte onsdag 6.desember hos Kristian,  

Innspill til årsmøtet har kommet og kan ferdigbehandles. 

  

Julebord Inkognitoklinikken  

De skal ha julebord på Sundvolden hotell den 24.11 om spør om vi har eller kan lage et o-

opplegg.  Kristian sender et opplegg. 

 

Hjemmesida  

Hjemmesida er ikke ajourført med dokumenter om innsatspokal, dekning av startkontingent, 

regler for klubbmesterskap m.m.  AU må se på dette på sitt møte i desember 

 

 

Neste møte:  Torsdag 11.januar kl.18.00 hos Kristian 

 
10.11.17 

Live Ytrehus 

referent  

 


