2020 ROL
AU-møte 2 Google hangouts
23.april, 2020 kl.21.00-22.00
Til stede: Kristian Kihle (leder), Brede H. Gundersen (kasserer), Live J. Ytrehus
(sekretær) og Kristine Grønlund(treningsutvalget) på saken om trening.

1. Trening i smitteverntid
Perioden med sterk innskrenking i handle- og bevegelsesfrihet som ble
innført 12.mars ble etter påske forlenget til 15.juni. Det vil si at all
organisert idrett, trening og konkurranser ikke skal forekomme, men
samtidig ble det åpnet for at fellestrening kunne gjennomføres med inntil
fem personer inklusive treneren, jfr. NOFs Koronavettregler oppdatert
15.april. Forutsetningen er at det holdes en avstand på to meter og at
også alle andre smittevernregler overholdes.
Dette åpner for at vi kan ha organisert trening av en viss grad, og Kristine
ba om retningslinjer fra AU om hvordan treningsutvalget skal forholde seg
til oppmykningen av treningsforbudet. Hun var ikke sikker på at nytten
stod i forhold til arbeidsmengden hvis de nå skulle lage et opplegg der
firergrupper kunne inviteres på trening, og det var også usikkerhet blant
medlemmene i treningsutvalget om de klarte å overholde
smittevernreglene.
Treningsutvalget har tilbudt et vell av treningsløyper på nett etter
12.mars, og de vil utvide tilbudet framover med ukentlige løyper som også
har en C-variant. I tillegg vil de som var nybegynnere i fjor få informasjon
om hvilket tilbud vi har nå framover.
AU diskuterte saken og konkluderte med at treningsutvalget praktiserer
reglene om ingen organisert trening fram til 15.juni. Enkeltmedlemmer i
ROL kan avtale å møtes til trening i egen regi, med de hensyn vi alle tar
for å begrense smitte i disse tider.

2. Samordnet rapportering.
Brede leverer vår idrettsrapportering i Klubbadmin og har tidligere tatt opp
spørsmålet rundt antall aktive medlemmer. Vi diskuterte dette og kom
fram til at vi fører opp som aktive medlemmer alle med fullt medlemskap,
alle familiemedlemmer og halvparten av antall støttemedlemmer.
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3. Eventuelt
-

Kasserer har sendt inn søknad om momskompensasjon.
Det er avvik på Brønnøysundregisteret i forhold til nytt styre i 2020 og
Kristian ser på dette.
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