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Referat fra styremøtet  
Torsdag 14.mars, 2019 kl.18.30 – 21.00 i Bølgenhøgda 13 
 
Til stede:  Kristian Kihle (leder), Helge Graffer (Kartutvalget),  Kristine Grønlund 
(Rekrutterings- og treningsutvalget), Sissel Skovly (Tur-o utvalget), Kari Strande 
(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær).   
 
SAK 08/19  GODKJENNING AV REFERATET FRA STYREMØTET ONSDAG 
                    16.JANUAR   
                    Referatet er godkjent. 
 
 
SAK 09/19  INFORMASJON OG REFERATSAKER 

- Det ble avhold årsmøte i Ringerike idrettsråd mandag 11.januar.  Brede representerte 
ROL.   

- Kretsting BuOK tirsdag 12.februar.  På grunn av sykdomsforfall fra både Kristian og 
Live, ble Brede bedt om å representere ROL på kretstinget.  I tillegg var klubben også 
representert ved Morten Dåsnes som var tingets ordstyrer. 

 
 
SAK 10/19  ENDELIG ÅRSPLAN/STATUS FRA UTVALGENE 
Et forslag til årsplan ble lagt fram på årsmøtet, men den kan justeres.  For Trim- og tur-o-
utvalget er det ingen endringer av årsplanen.  For Arrangementsutvalget, Kartutvalget og 
Rekrutterings- og treningsutvalget gikk vi muntlig gjennom noen endringer, og de tas inn i 
den endelige planen. 
 
AU 
På styremøtet 16.januar ble vi enige om det bør settes av midler til kompetansebygging. Det er ikke 
satt av øremerkede midler i budsjettet for 2019 til dette, men det er likevel rom for å dekke konkrete 
behov. Utvalgene kartlegger hvilke behov de har for kompetansebygging og melder dette til styret. 
AUs årsplan for 2019 bør beskrive noe om kompetansebygging, og en budsjettpost må komme med i 
2020. 

Eggemomila har kapasitet til enda flere deltakere enn det det var i høst.  AU tar et møte med 
løpsleder med idémyldring om hvordan vi kan få med flere.  

Vedtak:  Årsplan 2019 med de endringer som kom fram på styremøtet er vedtatt. 
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SAK 12/19  FRA AU 

-  GDPR-personvernforordning:  AU har jobbet med denne på to møter(8.01 og 
11.03.19).  På det siste møtet deltok også Lars-Inge Arnevik. Vår personvernerklæring 
og de dokumentene som det er naturlig å gjøre tilgjengelig for medlemmene legges  
under Informasjon på hjemmesida, resten av dokumentene legges i vår nyetablerte 
Dropbox.   
 

- Nye medlemmer melder seg inn ved å fylle inn personopplysninger på et 
Velkomstbrev.  Dette inneholder nå en tekst om vår behandling av personopplysninger 
samt om mulighet for å reservere seg mot publisering av bilder. En lignende tekst tas 
med på fakturaen som sendes ut med årskontingenten. 
 

- Ved utmelding eller endringer av opplysninger i medlemsregisteret, er det krav om at 
de gamle opplysningene slettes etter en viss tid.   

 
Vedtak:  Endringer i medlemsregisteret slettes etter 6 måneder. 
 

- De i en klubb som har tilgang til medlemsregisteret skal skrive under en 
taushetserklæring.  I ROL er det aktuelt at kasserer og nestleder har tilgang til 
medlemsregisteret. 
 

Vedtak:  Kasserer og nestleder skriver under en taushetserklæring som oppbevares av leder. 
 

- Politiattester:  Alle medlemmene av Rekrutterings- og treningsutvalget skal ha 
politiattest.  Attesten er gyldig så lenge personene har det samme vervet.  Ny 
politiattest kan kreves hvis der dreier seg om en ny stilling/verv, eller hvis det har vært 
et opphold i vervet av noe tid. 
 

Vedtak:  De som er nye medlemmer i Rekrutterings- og treningsutvalget, Aina og Kristine, 
                leverer politiattest.  De som ble gjenvalgt i utvalget har gyldige attester.  Nestleder  
                oppbevarer papirversjon av attestene, elektronisk informasjon om dem skal slettes.  

 
 
SAK 13/19  ØKONOMI 

- Søknad tilskuddsmidler NOF med frist 15.03.  Kristian ser på dette.  
- Vi har fått tildelt kr16.870,- i kulturmidler fra Ringerike kommune for 2019. 

 
 
SAK 14/19  KLUBBMESTERSKAPET 

Arrangeres tirsdag 18.juni, et sted med bade- og grillmuligheter. 
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SAK 15/19  EVENTUELT 

-  Det nye styret ble fotografert. 
 

- Vi har opprettet en ny Dropbox for Ringerike-o-lag som skal brukes til dokumenter 
m.m. som det ikke er naturlig å ha på hjemmesida.  Leder, kasserer og nestleder er 
allerede knyttet til Dropboxen gjennom e-postadresser som 
leder/nestleder/kasserer@ringerike-o-lag.net.  AU skal sørge for at utvalgslederne 
også koples opp mot Dropboxen og får liknende e-postadresser. 
 

- Det er et ønske om en printer på klubblokalet som bl.a.kan brukes til å printe kart.  
Dette ligger i den utstyrspakka vi har fått midler til fra Sparebankstiftelsen. 

 
- Birger Garberg fyller 90 år den 20.03.  Kari, Kristian og Live drar på besøk på 

bursdagen og har med en blomsterhilsen fra ROL. 
 
 
Neste møte:  Mandag 23.09 hos Brede 
 
14.03.19 
Live Ytrehus 
referent  


