
 

 

 

2019 ROL   
AU-møte 3 Færdenveien 7  
13.mai, 2019 kl.18.00-20.30 
 
Til stede:  Kristian Kihle (leder), Brede H. Gundersen (kasserer), Live J. Ytrehus 
(sekretær) 

1.  Klubbmesterskap 11.juni, 2019 
 
Vi arrangerer klubbmesterskapet ved Løken barnehage på VIK.  Kristian 
har lagt løyper etter opplegg som før med 3 sløyfer á 2 km pluss 
nybegynnerløype.  Parkering ved Løken bhg, ca 1 km å gå.  Sykling er 
mulig.  Mat medbringes men AU har med kaffe og kake.  Bademuligheter.  
Live setter inn annonse tirsdag 4.juni i RB og legger ut invitasjon på 
hjemmesida og FB, pluss varsler Kristine om å rette opp i kalender på 
hjemmesida.Live ordner premier. 
 

2. Sluttføring av GDPR-forordning 
 
Internkontroll del III ble fylt ut og lagres i ROLs Dropbox.  Dette gjelder 
tekst om avvik i behandling av personopplysninger, mal for melding av 
avvik til Datatilsynet, sjekkliste egenkontroll og mal for taushetserklæring. 
 

3. Økonomi 
 
Vi har god kontroll på økonomien.  Dessverre blei det ikke lag verken på 
Tio-mila eller Jukola, og det gjør at vi har spart penger. 
 

4. Orientering om søknader 
 
Vi har søkt Hole kommune om støtte til idrettsformål med kr 3000,-, som 
vi også har budsjettert med.  Så lenge vi har deltaker(e) fra Hole på 
Hovedløpet og o-landsleiren kan vi henvise til det når det gjelder bruk av 
midlene.  Beløpet kan med fordel økes til 5-7.000kr. 
 
Vi har søkt om tilskuddsmidler fra NOF, og har også fått tildelt midler. 
  

5. Annonsering «Tyritreffen» 
 
Live ber Karen annonsere karusellen i Ringerikes blad når HOL og MOL 
arrangerer, slik som beskrevet i e-post fra Kari. 
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6. Eventuelt 

-Kristian drar på et møte som Ringerike kommune har invitert til tirsdag 
21.05 til om bruk av lokalene i Schjongslunden.  Vi har en avtale med 
kommunen om leie av lageret i lang tid framover, men er villige til å flytte 
på oss hvis vi får et annet sentralt lager, og gjerne så stort at vi får samlet 
alt vårt materiell på samme sted. 

- Annonsering på Facebook: Treningsutvalget har spurt om å bruke penger 
til å annonsere på Facebook, og har fått ja til å fremme/promotere  
nybegynneropplæringa.  I det videre kan Kristine gi en beskrivelse av 
behovet, så kan vi bli enige om en ramme for pengebruk til denne type 
annonsering.  
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