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Referat fra årsmøtet i Ringerike o-Lag2020

Torsdag l3.februar, kI.19.00 - k1.21.15

Hole herredshus, herredsstyresalen

Sak 1. Åpning
Leder i O-laget Kristian Kihle åpnet møtet og ønsket velkommen'

Godkjenning av stemmeberettigete. Årsmøtet satt med 14 deltakere med stemmerett.

Innkalling godkjent -annonsert på hjemmesida med 6n måneds varsel og i Ringerikes Blad den

1 5.0 1 .20. Saksliste godkjent. Ingen innkomne saker.

- Valg av referent: Live Ytrehus.

- To til å undertegne protokollen: Kjersti Stræte og Tordørn Nørbech.

- Valg av møteleder: Lars-Inge Arnevik

Sak 2. Årsmelding 2019

Vedlegg: Resultatoversikt, Representasjon og verv, Draktbeholdning, Oversikt over materiell,

Måldokument 2011 -2021 .

- Kristian Kihle leste styrets beretning fot 2019 -

- Møteleder gikk gjennom hovedtrekkene i utvalgenes arsmeldinger.

Komment arer fil Årsmeldingen :

Ingen kommentarer.

Kommentar e r til v e dl e ggene :

Overskrift rettes til Vedlegg til årsrapporten 2019

Materielloversikt: En skrivefeil på s' 16 rettes til 50 ekt-poster 2017

Vedtak:
Årsmeldingen med årsmøtets merknader er godkjent.

Sak 3. Regnskap 2019, egetdokument.

Brede Gundersen redegjorde for hovedtrekkene i regnskapet der vi hadde budsjettert med et

underskudd på vel kr 40 000 mens vi i realiteten gikk med et overskudd på vel kr 170 000.

Revisors rapport ble lagt fram på årsmøtet og lest av Knut Ivar Kollstrøm.

Det kom ingen kommentarer til regnskapet.

Vedtak:
Regnskapet for 2019 med et overskudd på kr 75 526,72 på drift og et overskudd på

kr 94 898,24 på kartregnskap godkjennes.

Sak 4. Forslag til årsplan 2020

Møteleder ba utvalgslederne kort gjennomgå sine planer og ba om innspill fra årsmøtedeltakerne.

Utvalgene fikk støtte til åfølge opp planene slik de er skissert.



Vedtak:
Forslaget til årsplan for 2020 oversendes nytt styre for endelig behandling.

Sak 5. Budsjett 2020, eget dokument.

Fastsetting av medlemskontingent ble behandlet under dette punktet.

1. Medlemskontingent.

Styret la fram et forslag om at medlemskontingenten ble holdt på samme nivå som i2019, og at det

innføres en ny kategori Seniormedlem med kontingent kr 0,-.

2. Budsjett
Brede Gundersen redegjorde kort for budsjettet for 2020. Etter at budsjettet var lagt tilgjengelig på

hjemmesida fikk vi opplyst at Grenaderen2020 var avlyst på grunn av de dårlige snøforholdene. Et

nylt budsjett ble derfor lagt fram på årsmøte der de forventete inntektene på kr 40 000 fra Grenaderen

ikke er tatt med. Det budsjetteres med et underskudd på ca kr 100 000. Brede foreslår for å forenkle

administrasjonen ved at reglene for dekning av etteranmeldingsgebyr for klasse DIH 21- og eldre

endres slik at medlemmene dekker 50%.

Årsmøtet foreslo at posten Trening/diverse økes til kr 15 000 slik at det er rom for å ha kveldsmat på

flere treninger. Erfaringen er at det er et godt tiltak, sosialt og hyggelig.

Helge Graffer redegjorde for kartbudsjettet.

Vedtak:

l. Medlemskontingenten for 2020 fastsettes til:
o Enkeltmedlemmer under 21 år kr 250

o Enkeltmedlemmer 21 ir ogeldre kr 550

o Støtternedlemmer kr 250

o Familiemedlemskap kr 1200

o Seniormedlem kr 0

2. Budsjettet for 2020 ble enstemmig vedtatt med årsmøtets forslag til økning av posten

Trening/diverse til kr 15 000 og med dekning av 50Yo etteranmeldingsgebyr fra klasse

DIH 21-.

Sak 6. Organisasjonsstruktur
Styret har ingen forslag til endring av organisasjonsstrukturen. Gjeldende organisasjonsplan slik den

framgtr av side 2 opprettholdes. I det utsendte organisasjonskartet mangler Juha Viena som medlem i

Trim- og tur-o-utvalget for 2019, og det er skrivefeil to steder.

Det har kommet et nytt regelverk fra NIF som blant annet omfatter revisorer. AU følger opp dette i
løpet av året og foreslår endring i vår lov pil åtrsmøtetZD2l.

Vedtak:
G-ieldende organisasjonsplan opprettholdes.



Sak 7. Innkomne saker.
Det hadde ikke kommet inn noen saker som skulle behandles av årsmøtet.

Sak 8. Valg
Valgkomiteen har bestått av Anne Guro Nøkleby og Marion Amundsen med Ivar Lindseth som

vararepresentant.

Valgkomiteens innstilling ble delt ut på møtet og Anne Guro Nøkleby la den fram. Komiteen har fatt

tillitsvalgte til alle valg.

Kristian Kihle la fram styrets forslag til valgkomit6, og ba årsmøtet om å gi styret fullmakt til å velge

utsendinger til Kretstinget og årsmøtet i Ringerike Idrettsråd.

Vedtak:
1. Styret ble enstemmig valgt.

2. Styret får fullmakt til å velge utsendinger til Kretsting og årsmøtet i Ringerike Idrettsråd.

3. Tillitsvalgle i Ringerike o-1a92020 er vist under, styremedlemmer er markert med uthevet

skrift:

Oppgave Navn

Leder Kristian Kihle
N estleder/sekretær/politiatte ster/taushetserklæring Live Ytrehus

Kasserer Brede H. Gundersen

Funksjoner under AU
Hjemmeside Lars Berglund

Ribbemarsjen Morten DåsnesÆ(ari Strande

Grenaderen Per Erik Opseth

Eggemomila Lars-Inge Arnevik

Arrangementsutvalg
Leder Kari Strande

Medlem (EKT) Stig Melling

Medlem (lager) Marius Bull-Tornøe Bjørkli
Medlem (drakter) Knut Aas

Medlem (ROL karusell) Karen Backe Langum

Medlem (VDG) Frode Løset

Trim- og tur-o-utvalg
Leder Marion Amundsen
Medlem Line Arnevik

Medlem Lars Berglund

Medlem Ragnhild E. Hultgreen

Medlem Juha Viena

Medlem (Ti på topp) Ivar Lindseth



Rekrutterings- og treningsutvalg
Leder/barne i drettsan svarli g Kristine Grønlund
Medlem Lars Berglund

Medlem Morten Dåsnes

Medlem §ersti Stræte

Medlem Aina Elise Viena

Kartutvalg
Leder Helge Graffer
Medlem (kartsalg) Lars-[nge Arnevik

Hederstegnutvalget
Leder Frode Løset

Medlem Per Gunnar Dahl

Medlem Ragnhild E. Hultgreen

Valgkomite
Leder Anne Guro Nøkleby

Medlem Frode Løset

Revisor Knut Ivar Kollstrøm

Revisor Trine Trongmo Opseth

Før den formelle delen av årsmøtet startet, ønsket lagets leder å gratulere Tuva Aas Stræte med gull i

ungdoms-VM skiskyting stafett og 6.plass på normaldistansen.

På dette årsmøtet hadde hver av deltakerne fatt utdelt et inngangslodd, og i pausen ble det trukket to

O-bøker og en hovedpremie som var dekning av alle startkontingenter i hele Z}2llalternatiw et

gavekort på kr 2000 hvis vinneren var under 26 år. Anne Guro Nøkleby vant hovedpremien og får

dermed løpe gratis ihele 2020.

Kristian Kihle takket for møtet og ønsket alle en god o-sesong.

13.02.2020

Live Ytrehus

Nestleder/selcretær

Torbjørn Nørbech


