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Referat fra styremøtet  
Mandag 16.mars, 2020 kl.18.30 –19.30  på Google Hangouts 
 
Etter vårens utbrudd av Koronavirus er det unntakstilstand i hele verden.  I Norge ble alle 
idrettsarrangement og organisert trening avlyst fram til 26.03, men høyst sannsynlig også 
videre.  ROL legger planer for o-sesongen ut fra en normalsituasjon, men avlyser og justerer vår 
aktivitet etter de pålegg og råd som kommer fra myndigheter og forbund.  

 
Til stede:  Kristian Kihle (leder), Marion Amundsen (Tur-o utvalget), Helge Graffer 
(Kartutvalget),  Kristine Grønlund (Rekruttering- og treningsutvalget),), Kari Strande 
(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær).   
 
SAK 09/20  Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 13.januar, 2020 
Referatet er godkjent, men to skrivefeil ble påpekt og er rettet.. 
 
SAK 10/20  Informasjon og referatsaker 
-Kretsting BuOK mandag 10.februar:  Kristian, Kristine og Brede representerte klubben.  
 Vi må være obs på nye regler fra NIF/NOF og innarbeide disse i våre vedtekter til  
 årsmøtet 2021. 
 
- Møte Ringerike idrettsråd mandag 10.februar. Kari deltok på dette møtet. Idrettsrådet ønsker  
  tettere kontakt med sine medlemmer og legger opp til to møter i året i tillegg til årsmøtet,  
  første gang i slutten av april.  Vi må møte her. 
 
-  Det er søkt NOF om tilskuddsmidler under tiltaksområde Verdens Orienteringsdag. 
 
-  Det er søkt NOF om spillemidler for materiell vi anskaffet i 2019. 
 
-  NOF har sendt ut en informasjon til alle klubber og kretser om sin breddesatsing  med  
   oversikt over tiltak og tilbud for å øke rekrutteringen og styrke klubb og kretsarbeidet i    
   2020.  Vi tar denne til etterretning som en nyttig tipsliste.   
 
-Det er etter initiativ fra Morten Dåsnes sendt et brev til alle barne- og ungdomskoler i Hole 
og Ringerike fra ROL og Fossekallen IL med invitasjon til å samarbeide om kartopplæring i 
skolen, og spesielt om aktiviteter på Verdens orienteringsdag. 
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SAK 11/20  Endelig årsplan/status fra utvalgene 
Arrangementsutvalget 
Det er ingen endringer i årsplanen. 
 
Datoer og ansvarlige for løpene i Ringerikskarusellen er klart. 
 
Ringeriksløpet med KM-mellomdistanse 10.mai er klart til å arrangeres, hvis det gis 
klarsignal. 
 
Det må sendes ut VDG-skriv for de aktuelle områdene som skal brukes til Turorientering. 
 
Vi begynner så smått å informerer for Night Hawk som vi er medarrangør på i 2021. 
 
Kartutvalget 
Det er ingen endringer i årsplanen.   
 
Vi har fått midler til tre skolegårds-kart på rundt  12 000 kr, som kommer til å brukes på 
Sundvollen oppvekstsenter, Vik -, Helgerud- eller Hallingby skole, avhengig av hvor vi får 
ungdommer til å synfare.  En invitasjon til kurs i Synfaring og tegning 21.-23.mars i regi av 
NOF er lagt ut på er lagt ut på hjemmesida, men i tråd med smittevernreglene antar vi at det 
avlyses. 
 
Størstedelen av kartet over Ringkollen er levert og kan brukes til trening og karuseller til 
sommeren. 
 
Kari nevnte at Nes skole har svart på invitasjonen fra ROL/Fossekallen om kartopplegg i 
skolen, og de trenger skolegårdskart. Det kan være aktuelt å spørre Tormod og Elin Dahlen 
om å være veiledere i kartopplæringen, og Helge sa at det var mulig for Kartutvalget å få i 
gang  arbeidet med å produsere et skolegårdskart til Nes   
 
Rekruttering- og treningsutvalget 
Årsplanen endres ikke, selv om det allerede er klart at flere av de planlagte aktivitetene ikke 
gjennomføres.  Dette må heller komme fram i Årsrapporten for 2020. 
 
Treningene er avlyst inntil videre, men det er lov å løpe alene i skogen; og på hjemmesida vår 
er det tilbud om flere treningsturer på kart som kan lastes ned.  Spesielt takk til Helge 
Revhaug som har satt ut poster på Mosmoen. 
 
Med en amputert vårsesong blir det antakelig ikke aktuelt å invitere til nybegynneropplæring 
før til høsten.. 
 
Klubbturen til Nordjysk 2_Dages 13.-15.mars ble avlyst, og det er usikkert om det blir tur til 
Lørdagskjappen/Smaaleneneløpet  18.-19.april.  Kristine undersøker hvor tidlig vi må 
avbestille hotellet. 
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Trim- og tur-o-utvalget 
Hvalsmoen er godkjent av grunneier som område til turorientering.  Første setning i årsplanen 
blir derfror:  I 2020 blir det vanlig opplegg med tur-o-konvolutt inneholdnede fem områder:  
Ringkollen, Eggemoen, Kårstadtjern, Vikåsen/Borgermoen og Hvalsmoen. 
 
Utvalget venter med å pakke kart og legge ut konvolutter på utsalgssteder til situasjonen med 
koronaviruset er avklart.  Uansett smittesituasjon velger de å kutte ut klyper på postene, og 
bare ha registering med koden på posten. 
 
Det vil bli reklamert for de turene som kan lastes ned på vår nettside og på Facebook. 
 
 
Vedtak Årsplan:  Årsplan 2020 med de endringer som kom fram på styremøtet er vedtatt. 
 
 
  
SAK 12/20  Fra AU 
- Taushetserklæring 2020  
   De som har tilgang til medlemsregisteret skal skrive under en taushetserklæring.  I ROL er  
   det kasserer og nestleder, og da det ikke er noen utskifting i disse vervene gjelder  
   taushetserklæringene fra 2019. 
 
-  Politiattester 2020 
   Alle medlemmer av Rekruttering- og treningsutvalget skal ha politiattest, og attesten er  
   gyldig så lenge samme person har samme verv.  Det er ingen utskifting så alle attester er  
   fortsatt gyldige.  
 
-  Årsklokke 2020 
   Det forelå et forslag til Årsklokke som ble supplert med noen hendelser.  Den legges ut på  
   hjemmesida. 
 
-Tillitsvalgte 2020 
  Hjemmesida oppdateres med tillitsvalgte for 2020 og i e-postadressene skrives @ som (a). 
 
-Retningslinjer for refusjon av utgifter til samlinger og fellesreiser 
  Reglene for refusjon slik vi vedtok på styremøtet 13.01.2020 er lagt ut på vår hjemmeside  
  under PÅMELDING/EGENANDEL.  I tekstens 9.avsnitt Kretssamlinger utenfor Norden  
  rettes Aldersgrense 26 år til:  Aldersgrense til og med 26 år.  Live lager et oppslag på  
  hjemmesida som informerer om reglene. 
 
-Klubbmesterskapet 2020 
  Inntil videre planlegger vi å arrangere klubbmesterskap torsdag 4.juni 
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SAK 13/20  ØKONOMI  
-Årsmøtevedtaket om justert dekning av egenandel er lagt ut på hjemmesida under  
  PÅMELDING/EGENANDEL.  
 
-Informasjon om medlemskontingentene for 2020 er lagt ut på hjemmesida under BLI  
  MEDLEM. 
  
Brede hadde sendt ut regnskap per 09.03.20 samt utskrift av hovedbok for perioden 01.01.-
09.03.20 til gjennomsyn før møtet.  Vi hadde intet å bemerke. 
 
Grenaderløpet ble avlyst i år på grunn av snømangel, men vi vil likevel får utbetalt kr 13.000 
fra arrangøren fordi de har fått sponsorstøtte m.m. som de vil dele med oss og andre faste 
samarbeidspartnere.  
 
 
SAK 14/20  Eventuelt 

- Kommunedelplanen for Hole har høringsfrist 20.mars.  Kari spør om Morten Dåsnes 
kan forfatte en uttalelse fra ROL som sendes til AU for videreformidling til Hole 
kommune. 

 
- Runde år 2020:  Anne Guro Nøkleby (11.05), Stig Melling (18.08) og Per Erik Opseth 

(07.12) fyller 50 år   De har alle verv i o-laget og AU sørger for at de får en 
oppmerksomhet. 
 

- Rydding på lageret må vente til det igjen blir mulig å møtes fysisk.  Det samme gjelder 
fotografering av styret. 
 

 
Neste møte: Det planlegges et styremøte i september. 
 
 
17.03.20 
Live Ytrehus 
referent  
 
 


