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Ringerike o-lag                                                 
www.ringerike-o-lag.no 

 
 

Referat fra styremøtet  
Mandag 18.november, 2019 kl.18.30 – 21.00 i Færdenveien 7 
 
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 22/19  GODKJENNING AV REFERATET FRA STYREMØTET mandag 28.09.19                     
                    Referatet er godkjent. 
 
SAK 23/19  INFORMASJON OG REFERATSAKER 

- Møte 21.november Ringerike kommune, Kulturenheten:  Kristian møter. 
 

- NOFs kompetansehelg 9.-10.november:  Morten Dåsnes, Kristine Grønlund (bare 
lørdag), Kari Strande og Aina Viena (bare lørdag) deltok. De var på blant annet 
Klubbutvikling, som kan være et verktøy også for oss, Rekruttering/Skole-o, som kan  
brukes for eksempel i forbindelse med Verdens orienteringsdag; og O-løp på barn og 
unges premisser der det blant annet ble redegjort for de nye klasseinndelingene som 
gjelder fra 2020. 

 
- Hjertestartekurs er planlagt sammen med Fossekallen IL i desember. 

 
- Lagledermøte BuOK:  Kari og Helge deltok og et av temaene var Skolegårdskart.  

Dessuten ble utkast til terminliste for 2020 lagt fram. Vi er tildelt KM-mellom 10.mai  
med innlagt uttak til Unionsmatchen. 

 
- ROL har sendt en høringsuttalelse til Ringerike kommune om Kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder.  Takk til Morten Dåsnes som har skrevet den. 
 

- Kristine har vært på trenerutviklingskurs i regi av NOF og skal holde Trener 1-kurs i 
Bergen til vinteren. 
 

SAK 24/19  STATUS FRA UTVALGENE 
Arrangementsutvalget 

- Veteran NM er avviklet på en god måte med.  Løpet fikk mange siders omtale i 
«Veivalg» nr 5/19, der fokus var på enkeltdeltakere.  

- Karusellen Tyritreffen har vært et nytt tiltak i år med samarbeid mellom de fire 
klubbene ROL, Fossekallen IL, Hadeland OL og Modum OL.  Det har ikke blitt noen 
suksess, så til neste år går vi tilbake til felleskarusell bare med Fossekallen IL. 
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- Nattugla er arrangert med tre løp og overraskende god deltakelse, mange barn fra 

Holeværingen IL deltok på det siste løpet.   
 
Kartutvalget 

-  Kleivstua-kartet har fått støtten fra Bærum kommune, noe gjenstår på spillemidler.   
Momskompensasjon søkes i 2020. 
 

-  Ringkollen:  Fornyet spillemiddelsøknad er sendt i år og det ble  lagt inn utvidelse av 
kartet slik vi har vedtatt. 

 
- Tyrving IL og Asker SK er arrangører av NM i 2022 og kartet som skal brukes blir et 

utvidet Løvlia-kart.  Vårt eksisterende Løvlia/Damtjern-kart vil inngå i det nye kartet.  
Spillemiddelsøknad sendes til Ringerike kommune gjennom ROL.  

 
Rekruttering- og trening 

- Vintertreningene er i gang med 10-12 deltakere.  Bare utetrening i desember, fra Veien 
skole.   

-  
- Interessepåmelding for neste års Tio-mila og Jukola er lagt ut under ROLs 

klubbaktiviteter på Eventor. 
 

- Klubbtur til våren blir til løpene i Østfold 25.-26.april. 
 
Trim- og tur-o 

- Det er solgt 182 konvolutter og det er en god del nedlastinger, særlig bra på foto-o og 
månedens løype.   
 

- Neste år er det snakk om å bruke Ringkollen, Eggemoen, Aurenhaugen og antakelig 
Kårstadtjern som postområder, pluss antakelig Borgermoen/Svensrudmoen.  
Hvalsmoen er også aktuelt. 

 
- Rapport er sendt NOF innen 1.11.19. 

 
SAK 25/19  FRA AU 

- Sesongavslutning på Ringkollstua lørdag 2.november samlet 26 voksne og tre barn 
under 3 år til trening, lapskaus, kaffe og kaker.  Årets innsatspokal ble tildelt Martin 
Nøkleby Melling.  Han var ikke til stede, men vil få pokalen ved en seinere anledning.  
Vinnerne av Nattugla ble premiert. Bilder fra årets sesong ble vist og Unn Disch Kihle 
vant prisen for årets beste O-bilde. Sesongavslutningen er en trivelig sammenkomst 
som vi kan fortsette med på noenlunde samme måte, men vi må unngå kollisjon med 
andre orienteringsrelaterte arrangement. 
 

- Søknad VO-midler NOF 2019 sendes innen 22.11 for fredag 06.09 og lørdag 07.09 
med Ida Hope Barth, Magnus Hope Barth  og Knut Ivar Kollstrøm på fredag; og 
Karen Bache Langum,  Even Amundsen Bjørkli og Sigurd Amundsen Bjørkli på 
lørdag.  
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- Søknad Kulturmidler Ringerike kommune innen 1.desember, Live sender. 

 
- E-postadresser på one.com, Helge har opprette disse adressene trening@ringerike-o-

lag.net, arrangement@ringerike-o-lag.net, turorientering@ringerike-o-lag.net, 
kartleder@ringerike-o-lag.net 
 

- Dato for neste styremøte: mandag 13.januar hos Live 
 
SAK 26/19  ØKONOMI/OVERGANG TIL KLUBBADMIN 

- Regnskapet for 2019 ser ut til å gi oss et overskudd, i motsetning til underskuddet vi 
har budsjettert med.  Kartregnskapet får noen endringer i og med at det ikke er synfart 
noen skolekart i år og at utgiftene til Ringkollen-kartet muligens kommer til neste år. 
 

- Vi har noe nytt materiell, bør vi endre forsikringen?  Brede og Kari ser på dette. 
 

- Overgang til KlubbAdmin: Inntil nå har ROL benyttet AlphaReg-løsninger for 
regnskap og medlemsregister.  Dette er ikke godkjent av NIF og vi går over til å bruke 
NIFs KlubbAdmin.  Systemet kan sende faktura for kontingent til en pris av kr 14,- pr 
stk, men Brede vil fortsette med å sende ut faktura via e-post.  Takk for sparte kroner. 

 
- Det har vært et spørsmål om personvernforordningen krever at vi innhenter samtykke 

fra foreldre for å registrere medlemmer under 15 år.  Brede har kommunisert med NIF 
om dette, og vi vil få tilbakemelding om det er nødvendig. 

 
- I KlubbAdmin skal vi oppgi hvilke medlemskategorier vi har.  Skal vi opprette en 

kategori uten kontingent for æresmedlemmer? AU forbereder en sak om dette til 
årsmøtet 2020. 
 

SAK 27/19  REFUSJON AV UTGIFTER TIL UNGDOMSLØPERE 
-  Lars Berglund har søkt om refusjon av utgifter for Mikkel Berglund på kr 2.500,- for 

deltakelse i O-idol og junior-NM 2019.  Det er i tråd med praksis at utgifter til reise, 
opphold og felles bespisning til NM og liknende arrangement dekkes i sin helhet for 
ungdommer.  Gjeldende søknad inneholder også individuell mat, men vi trekker ikke 
ut noen egenandel i dette tilfellet. AU jobber fram felles retningslinjer for denne type 
løp og samlinger som blir gjeldene for framtidige arrangement. 

 
Vedtak:  Lars Berglund får dekket utgifter for Mikkel Berglund til O-idol og junior NM i  
               følge søknad med kr 2500,- .  For framtidige arrangement utarbeides det  
    retningslinjer. 
 

- Brev fra Lars Berglund med forslag om at vi utarbeider retningslinjer for refusjon av 
utgifter til transport, kost og logi for klubbens ungdomsløpere når de deltar på NM, 
Hovedløp, kretssamlinger, utenlandsstafetter m.m.  Vi behandlet tre saker om dette på 
styremøtene i 2018 og besluttet følgende: 
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SAK 08/18   
Tiomila   
Fordi det er så krevende å få med løpere fortsetter dagens praksis, dvs med en  
egenandel som ligger mellom kr 500,- og kr 100,-, avhengig av fasilitetene på  
overnattingsstedene. 

 
Jukola 
Klubben dekker startkontingenten og overnatting på samlingsplass, men reise og  
opphold ut over dette betales av deltakerne selv.  Unntaket her er skoleelever og  
studenter som betaler egenandel på samme måte som for Tiomila. 
 

SAK 22/18   
For Jukola 2018 dekker vi reise og opphold for Oskar Arnevik etter regning minus en 
egenandel på kr 1000,-. 

 
SAK 30/18   

Støtte til samlinger for ungdom, f.eks. vintersamling i Portugal.   
Vi tildeler et idrettsstipend etter søknad til turer i NOF/BuOKs regi.  Aldersgrensen er  
26 år. Størrelsen på stipendet er kr 2000,- til Portugalsamlinga, mens til andre  
samlinger blir beløpet fastsatt av styret. 

 
Det er stor enighet i styret om at vi skal ha refusjonsordninger for reise og opphold til slike  
løp, turer og samlinger som er nevnt, og at dette bør komme fram i felles retningslinjer som 
gjøres kjent for medlemmene.  AU kan jobbe med dette på sitt møte 5.12 og utarbeide et 
forslag til styremøtet 13.januar, 2020. 
 
Vedtak:  AU går gjennom gjeldene regler og praksis på området og utarbeider et forslag til  

    felles retningslinjer for refusjon av utgifter til reise og opphold på spesifiserte løp,    
    turer og samlinger til styremøtet 13.01.20.  

 
SAK 28/19  DATO FOR ÅRSMØTET 2020 OG FRIST ÅRSMELDING 

- Årsmøtet 2020 holdes torsdag 13.februar. 
 

- Frist for utvalgene er torsdag 9.januar for Årsmelding og utkast til Årsplan. 
 
SAK 29/19  EVENTUELT 
Premiering i NM og statsborgerskap 
På kretsledermøtet 8.11.19 ble det fremmet et forslag fra NOFs styre og administrasjon om å 
endre regelen for premiering i NM slik at det fra nå av kun vil være  være norske statsborger 
som er berettiget til diplom, medaljer og kongepokal i NM, i motsetning til gjeldende regel 
som sier at utenlandske statsborger kan premieres i NM og HL hvis de har vært bosatt i Norge 
fra 1.januar gjeldende år og har vært medlem av en klubb tilsluttet NOF i minst en måned.  
Halden SK, Nydalen SK og NTNUI har forfattet et brev til NOF der de stiller seg undrende til 
bakgrunnen og prosessen rundt saken, og ber om svar på flere spørsmål.  Dette brevet er sendt 
til ROL og en rekke andre klubber der vi blir spurt om vi vil være med som avsendere av  
brevet. 
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Vi hadde en kort diskusjon om dette, men kom fram til at det ikke er nødvendig for ROL å 
undertegne brevet. 
 
Vedtak: Kristian svarer på e-post at problemstillingen med statsborgerskap og NM-deltakelse  
 ikke er så relevant for vår klubb og at det derfor er unødvendig at vi står som avsender. 
 
 
 
Neste møte mandag 13.januar, 2020 
 
19.11.19 
Live Ytrehus 
referent  


