2020 ROL
AU-møte 1 Google hangouts
31.mars, 2020 kl.18.00-19.15
Til stede: Kristian Kihle (leder), Brede H. Gundersen (kasserer) og Live J.
Ytrehus (sekretær)

1. Seniormedlemmer
Det viser seg at seniormedlemmer med kr 0 i kontingent ikke registreres i
medlemsantallet i Klubbadmin, selv om de kan føres opp i
medlemskartoteket. Vi hadde vel sett for oss at de skulle telle som
medlemmer, og vurdere å komme med forslag til årsmøtet i 2021 om at
seniormedlemskap skal koste 100kr; laveste grense er 50kr for kontingent
i Klubbadmin. For inneværende år er Sverre Thune tilbudt
seniormedlemsskap. Vi fører også opp Birger Garberg og Nils Korgerud
som seniormedlemmer. Brede undersøker om Kåre Strande ønsker å
være støttemedlem eller seniormedlem.
2. Oppdatering av kontaktinformasjon
E-postadressa turorientering@ringerike-o-lag.net må oppdateres slik at
den videresendes til Marion Amundsens e-postadresse. Live spør om
Helge G kan ordne dette.
Brønnøysundregisteret og Sportsadmin må også oppdateres etter de nye
tillitsvalgte for 2020, egentlig bare ny leder av Trim- og tur-o utvalget.
Kristian ordner dette.
3. Samarbeidsavtale Ringerikes Blad
Vi har en samarbeidsavtale med RB, men det er uklart hvor lenge den
varer. Live spør salgssjef Kai-Henning Lund som har skrevet under
avtalen om vi kan endre ordlyden til «hvis ingen av partene sier opp
avtalen eller ber om at den skal reforhandles, fortsetter gjeldende avtale».
4. Nøkler til Schjongslunden
Vi har to nøkler til ytterdøra på ishallen i Schjongslunden som er hos Kari
Strande og Marion Amundsen/Marius Bull-Tornøe Bjørkli. De samme har
også nøkler til våre rom inne (Marion også Sissels nøkkel). Innenøkkel har
også Lars-Inge Arnevik. Kommunen har planer om å skifte hele
låssystemet i ishallen og vil ikke levere ut flere nøkler, men de har en
ansatt i Idrettsparken som kan komme bort å låse opp hallen på dagtid:
Erland Hovde tlf 40917829.

Live lager et oppslag på hjemmesida om hvem som har nøkler, og får
oppdatert telefonlista som ligger under INFORMASJON/OM KLUBBEN/
NØKLER TIL SCHJONGSLUNDEN.
5. Ekstramøte Ringerike idrettsråd
Ringerike idrettsråd inviterte 3.03.20 til Rådsmøte 1/2020 tirsdag 14.april.
Live spør Kari om hun har anledning til å møte.

6. Økonomi – kontingentfakturering
Fordi det blir få eller ingen ordinære løp med påmeldingsavgift i vår,
ønsker vi å vente med å kreve medlemskontingent for 2020 til ut i august.
Brede sjekker for sikkerhets skyld med NOF at det ikke er noe formelt
hinder for det. Vi vil også vurdere å gi medlemmene en kompensasjon for
en amputert sesong. Dette kan for eksempel være nedsatt årskontingent
for 2020; eller at ingen betaler egenandel på startkontingentene i 2021,
det siste må i så fall bli en årsmøtesak.
7. Nye støtteordninger
Vi har som alle andre klubber fått tilsendt et skjema fra NOF der de vil har
oversikt over hva vi taper nå når alle idrettskonkurranser og treninger er
stoppet. For vår type klubb er vel heller situasjonen at vi sparer penger
når det ikke er noen aktivitet, men vi har hatt noen utgifter til Nord Jysk
og kan også føre opp tapet av potensielt overskudd fra KM-sprint f.eks.
Brede fyller ut og sender skjemaet til NOF.
NIF har sendt ut en oversikt over støtteordninger med ekstra tildeling i
forbindelse med koronasituasjonen, og om ordinære relevante
støtteordninger. DNB Sparebankstiftelsen gir støtte til fysiske
investeringer og/eller kompetanseutvikling, søknadsfrist 15.mai.
Treningsutvalget har vært raske med å tilby treningsløyper med konseptet
UsynligO, men likevel er det mange i klubben som trenger
kompetanseheving på dette feltet. Kristian snakker med Lars Berglund og
kommer fram til om det er grunnlag for å søke midler.

8. Eventuelt
 Klubbmesterskapet planlegges torsdag 4.juni


Vi har fått tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oslo og Viken etter
høringsuttalelsen vi sendte om Ultvedttjern naturreservat. Kristian har
sendt den til orientering til Frode Løset og Morten Dåsnes.



Anne Guro Nøkleby fyller 50 år mandag 11.mai. Kristian sørger for at
hun får blomster fra klubben.



Neste AU-møte: Mandag 11.mai kl.18.00.
Ref. LY/31/03/20

