
Ringerike o-lag
lYlvrry. rin g erike- o-la g. n o

Referat fra styremøte
Onsdag 4. mars 2015 kI. 18:30 * 21:00 i HoIe v.sk.

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

rekrutteringsutvalget), Ragnhild Hultgren (for Trim- og tur-o'utvalg), Kari Strande

(Arrangementutval get),

Forfall: Live Ytrehus (nestleder/sel«etær), Ledig verv (Dugnadsutvalget)

sAK 1/15

SAK 2/15

STYREMØTE I. DESEMBER 2014

Kort gjennomgang av referatet.
Vedtak: Tatt til etterretning.

HANDLINGSPLAN FOR UTVALGENE
Bare saker utover det som står i utvalgenes årsrapport (se innkalling til
Årsmøtet 2L.1.20L5) er referert:
1. Kartutvalget

a. Egsemoen med utvidelse. Kartet skal brukes på NM Ultra oe Rineerike

2-dagers 22-2318 2015. Det qjenstår noe synfaring os rentesnins. Forslae

til kontrakt med Leif Roqer foreliqser.
b. Damtjem lI-øvlia for bruk til Tingerike 2-dagers i 2017 ; forslag kontrakt

mÅeif Roger for synfaring og rentegning; starter høsten 2Al5; ferdig
høst 2016

c. Andre aktuelle prosjekler (oppdatering eller nye) er Svensrud (ønskes av

Treningsutvalget); Helgelandsmoen; Sundvollen; Aklangen; Kleivstua
2. Arrangementutvalget:

a. Klubbmesterskapet; arrangeres av Rol-styret; Aklangen 4. iuni
b. Schongshallen skal renoveres og utstyret må flyttes; utvalget går

giennom utstyret (kast/behold); midlertidig lager må finnes

c. Behov for høytaleranlegg vA{M; leie eller kiøp; deter søkt om midler
3. Rekrutterings- og Treningsutvalget

a. Aktivitetsplanene erlblir lagt ut på hjemmesiden.

b. Orienterte om alternative treninger siden oppmøtet på tirsdags-treningen
har vært dårlig

c. Tio-mila; damelag; muligens herrelag fiunior?)
d. SørlandsgaloppenlRauland (50 års jubileum)

4. Tur-o-utvalget (Ragnhild stilte for utvalget)
a. Utvalget hadde planleggingsmøte samtidig med styremøtet



b. Turorienterings-områdene for 2015 diskuteres/besluttes i dag; beslutning
sendes Eirin;

c. Det bør legges inn informasjon om <<Grasrot-midler» i konvolutten
d. Finn Frem dagen blir l4l4 (alternatiw 2l$; sannsynligvis i Hovsmarka

Yedtak:
a) Orienteringene tatt til etteretning
b) Klubb-mesterskap 4 juni 2015 v/Aklangen

SAK 3/15 ØKONOMI.ÅRSMØTE VEDTAK
Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 4/15 INFORMASJON. WEB SIDEN
Ingen kommentarer
Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 5/15 HVORDAN NÅ MEDLEMMENE BEST?
Styret ønsket oversikt over nye medlemmer i2014:. oppdatert e-post liste
Vedtak: Brede oppdaterer/distribuerer oppdatert liste.

SAK 6/15 DUGNADENE VÅRE - TÅ TORDELT OPPGAVER BEST MULIG
De som har stor belastning i forbindelse med Ringeriks-maraton (Knut) og
Ringerike 2-dagers (Morten) skånes i forhold til andre dugnader.
Vedtak: Eiring følger opp.

SAK 7/15 HENVENDELSE FRA TYRVING: MEDARRANGøR AV
NIGHTHAWK
Styret er i utgangspunktet positive til å være medarrangør. Det er uklart hvem
som tar seg av det arrangement-messige og hvem som har ansvar for løypa.
Sry+erUenvenaetsen st<is at ROL bør være ansvarlig for løypa gg
dgler av arena.mens Tyrving tar seg av det arrangements-messige.
Vedtak: Eirin kommuniserer med Tyrving for avklaring og beslutning sammen

med leder arrangementsutval get.

SAK 8/15 EVENTUELT
a) Høring av forslag til ny Ringeriksbane/vei
Høringsfristen er 27.3.2015. Forslaget til bane/vei går giennom områder hvor
ROL har trenings/konkumanse-område (anlegg?) og o-kart. Styret diskuterte
hvorvidt ROL skal sende inn et hørings-svar og eventuelt samkjøre dette med
Holeværingen og sykkelklubben.
Idrettsrådet har satt ned en prosjektgruppe hvor ROL er med.
Vedtak: Morten Dåsnes forespørres om å komme med utkast til uttalelse fra
ROL. Holeværingen og sykkelklubben kontaktes for å sam§øre uttalelsene.

Neste møte: tirsdag 9 juni kl. 20.

13.i.2015
Brede Høibok Gundersen
Kasserer og ste dfortre dende referent


