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Sak

1. Åpning

Leder i o-laget Eirin Mathiesen åpnet møtet og ønsket velkommen.
med stemmerett'
Godkjenning av stemmeberettigete. Årsmøtet satt med 17 deltakere
med en måneds varsel'
Innkalling godkjent -annonsert på hjemmesida og i Ringerikes blad
Sakslisto godkjent. Tre innkomne saker'
Valg av referent: Live Ytrehus'
Nøkleby'
To til å undertegne protokollen: TorbjømNørbech og Anne Guro

-

-

Valg av møteleder: Kristian Kihle'

Sak 2. Årsmelding 2016
vedlegg: Resultatoversikt, Representasjon

og verv, Draktbeholdning, oversikt over

materiell, Kartbehotdning, Måldokument 201 I -2016'
Eirin Mathiesen leste styrets beretning for 2016'
Punktvis glennomgang av utvalgenes å'rsmeldinger'
Kommentarer fil Årsmeldingen :
ikke har vært noe
Dugnadsutvalg: Hvilke erfaringer AU hadde med at det i 2016
Positivt ved at det velges en
dugnadsutvalg? Leder redegiorde for at det har vært blandet:
mer
pÅon direkte som bare har ansvar for akkurat 6n dugnad, negativt med at det faller

koordinering På AU.
er lagt inn i det endelige
Årsmøtet kom med noen rettelser til utvalgenes årsrapporter, som

dokumentet.
Kommentarer til vedleggene :
Resultatoversikt:
Veteranmesterskapet sprint H70 Helge Revhaug nr'2'
Oversikt over materiell:
4 ski-o stativer hjemme hos Anne Guro
har diskutert
Kartbeholdning: Har det vært diskutert om kart kan være gratis. Kartutvalget
dette, men foreløpig er det enighet om at kart skal koste'
yngre 2
Målstruktur: 1.3: Individuelle stafettstarter 66,KM senior 0D/1H, KM

2.2: HL 14-16 2

2.4 JukolalYenla sskes fordi disse stafettene ikke var med i det opprinnelige
dokumentet fta2011.

Vedtak:
fusmetding med årsmøtets kommentarer godkj ent.

Sak

3. Regnskap

2016, eget dokument.

Brede Gundersen redegiorde for hovedtrekkene i regnskapet. Inntektene på posten
«Ungdomsutvalg» ble kommentert. Revisors rapport ble lagt fram på årsmøtet og lest av
møteleder.

Kommentarer til regnskaPet :
Det nye styret mhføIge opp srunmen som nå er ført som innteld på posten «Ungdomsutvalg»
og passe på at pengene aktivt brukes på ungdommene.

Vedtak:

for

2016 med et overskudd på
I 78.830,00 på kartregnskap godkj ennes.

Regnskapet

Sak

kr 193.0

44,72 på drift og et underskudd på

kr

4. Forslag til årsPlan20l7

Møteleder Kristian Kihle ba om innspill

til

årsplanen.

Innspill til utvalgene :
Arrangement:
Nye datoer for Ringerikskarusellen 17. og 27. april,1.,14. og 18.mai, l

juni,

17

',24' og 3l'

august,7. september.
I Nittedal har de hatt stor suksess med nattløp, kanskje noe å tenke på også for vår aktivitet.
Kartutvalg:
Tyrving IL har henvendt seg til ROL og ønsker et samarbeid om revidering av
Kleivstuakartet.
Rekruttering/trening:
Årsplanen legger opp til rektruttering på samme måte som tidligere, har det vært vurdert andre
metoder? Treningsutvalget opplyste at de har planer om å engasjere en aktivitetesleder.

Vedtak:
f'orslaget

til årsplan for

behandling.

2017 med innspill fra årsmøtet oversendes nytt styre for endelig

5. Budsjett

2016, eget dokument
Fastsetting av medlemskontingenten og sak 7.1ble behandlet under dette punktet.

Sak

l.

7.1: Startkontingent og egenandeler.
Styret la fram et forslag til endringer av reglene. Årsmøtet hadde ulike synspunkt på
hvorvidt løpercunder DllH2l skulle betale etteranmeldingsgebyret sjøI. En
innvending var atdet ville gjøre rekrutteringsarbeidet enda vanskeligere hvis bam og
unge måtte betale etteranmeldingsgebyr. Morten Dåsnes leverte et skriftlig forslag
qlle
som støttet dette: ROL dekker startkontingent inklusiv etteranmeldingsgebyr for
Sak

løpere D/H -20.
Det var også ulike syn på «ferieløp» utenom juli, uten at det kom noen forslag

til

endring.
Styrets forslag med Mortens tillegg ble lagt fram

til votering.

2.

Medlemskontingent.
Styret la fram et forslag om at medlemskontingenten ble holdt på samme nivå som i
2016. Morten Dåsnes mente at familiemedlemskontingenten var for høy, og kom med
et skriftlig forslag om at styret burde vurdere denne satsen før årsmøtet 2018.

3.

Brede redegiorde kort for budsjettet for 2017.

Vedtak:

l.

Styrets forslag med Mortens tillegg ble enstemmig vedtatt.

Startkontingent og egenandeler betales slik:

l.
2.
3.

ROL dekker startkontingent for alle løpere i stafetter etter uttak av UK.
ROL dekker startkontingent for alle løpere i NM, KM og Veteranmesterskap.
Utover ovemevnte er hovedregelen at:
a) ROL dekker startkontingent inklusiv etteranmeldingsgebyr for alle løpere
DIH -20.
b) ROL dekker startkontingent eksklusive etteranmeldingsgebyr i alle
individuelle løp for løpere i klassene fra D/H 21- til D/H -35.

c)
4.

Løpere i klassene D/H 35- betaler 50% egenandel av startkontingenten
pluss hele etteranmeldingsgebyret.
For ferieløp, dvs. løp i juli, dekker løpere i klassene DÆ{ 21- selv

startkontingent og etteranmeldingsgebyr.

2.

Styrets forslag til medlemskontingent med Mortens tilleggskommentar ble vedtatt mot
5 stemmer.

Medlemskontingenten for 201 6 fastsettes til :
Enkeltmedlemmer under 21 ArV.r250
Enkeltmedlemmer 2l ån ogeldre kr 550
Støttemedlemmer kr 250
FamiliemedlemskaP kr 1200

o
o
o
o

Årsmøtet ber styret vurdere vesentlig reduksjon i medlemskontingenten og se dette i
sammenheng med dekning av startkontingent, og legge fram sak om dette på neste årsmøte.

3.
Sak

Budsjettet for 2017 ble enstemmig vedtau.

6. Organisasjonsstruktur

Kristian redegiorde for styrets forslag til endring av organisasjonsstrukturen.
Årsmøtet ba om behandling av hvert punkt for seg.
Treningsutvalget begrunnet styrets forslag om å fierne ungdomskontaktene fra
organisasjonskartet med at de ikke har vært aktive de siste årene.

Yedtak:
Ungdomskontaktene ble strøket av organisasjonskartet mot 1 stemme.
Ringeriksmaraton strykes fra organisasjonskartet.

Sak 7. Innkomne saker.
7.1 Startkontineent og eqenandel. forslag fra stYret..
Behandlet under Sak 5 Budsjett.

7.2 Ny lov for ROL.
Eirin orienterte om arbeidetmed ny lov for ROL, som legges fram for årsmøtet 2018.
ROL vedtok sin nåværende lov på årsmøteti2014. NIF påla i2015 alle idrettslag å utarbeide
en ny lov etter en gi1 mal. BuOK har omarbeidet denne slik at den passer for orienteringslag.
BuOK's lov er til godkjenning i NOF, og når denne er godkjent utarbeider vi vår nye lov.

7-3 Nv målstruktur 2017-21.
Styret la fram forslag til ny langtidsplan/målstruktur.

Kommentarer til sak 7. 3 :
Det nye styret bør vurdere noen av måltallene nærner, noen av dem virker urealistiske. I
tabell 2.4 mhman være konsekvent om man vil sette opp måltallet som resultatmål eller
deltakelsesmål.

Vedtak:
Målstruktur 2Ol7 -21 enstemmig vedtatt med årsmøtets kommentarer.

Sak

8. Valg

Valgkomiteen har bestått av Morten Dåsnes og Kristian Kihle.
Valgkomiteens innstilling ble publisert på nettsiden til o-laget den 25.01.17 og ble også delt ut
phmøtet.
Morten Dåsnes la fram valgkomiteens innstilling. De har fått tillitsvalgte til alle valg'

Eirin Mathiesen la fram styrets forslag til valgkomite
Kommentarer til val garbeidet :
Karhrtvalget er redusert til to medlemmer som ifølge utvalget er tilstrekkelig.

Vedtak:

1.

2.

Styret ble enstemmig valgt.
Styret får fu||makt til å velge utsendinger til Kretsting og årsmøtet i Ringerike
Idrettsråd.

3.

Tillitsvalgte i Ringerike o-Iag20l7 er vist under, styremedlemmer er markert med
uthevet skrift:

Oppgave

Navn

Leder

Kristian Kihle

Ne stleder/sekretær/po litiatte ster

Live Ytrehus
Brede H. Gundersen

Kasserer

Funksjoner under AU
Hjemmeside

Sander Arnevik

Ribbemarsjen

Eggemomila

Morten DåsnesÆkri Strande
Anders B. Brattli
LarsJnge Arnevik

Statistikk

Eli Strande

Grenaderen

Arrangementsutvalg
Leder

Kari Strande

Medlem (EKT)
Medlem (lager)
Medlem (drakter)
Medlem (VDG)

Stig Melling
Mette E. Heimstad

Knut Aas
Frode Løset

Trim- og tur-o-utvalg
Leder

Sissel Skovly

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem (Ti påtopp)

Magne Kvamme
Anne Kristin Kvamme
Lars Berglund

Ragnhild E. Hultgreen
lvar Lindseth

Rekrutterings- og treningsutvalg
Leder/barneidrettsansvarli g

Medlem (UK)
Medlen
Medlem
Medlem

Anne Guro Nøkleby
Lars-Inge Arnevik
Lars Berglund
Morten Dåsnes
Kjersti Stræte

Kartutvalg
Leder

Medlem (kartsalg)

Helge Graffer
Helge Revhaug

Hederstegnutvalget
Leder

Frode Løset

Medlem
Medlem

Ragnhild E. Hultgreen
Per Gunnar Dahl

Valgkomite
Medlem
Varamedlem

Eirin D. Mathiesen
Line Arnevik
Juha Viena

Revisor
Revisor

Kari Arnestad
Kirsti Kringhaug

Leder

g.

t:

NWalgt leder Kristian Kihle takket for et godt årsmøæ og ønsket lykke til med vervene og osesongen.

25.01.2017
Live Ytrehus
Nestleder/sefuetær

4 Guroføkleby
fu-,f '
Anne

{etz,
(

