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2020 ROL   
AU-møte 4 på Teams  
10.desember, 2020 kl.19.00-20.15 
 
Til stede:  Kristian Kihle (leder), Brede H. Gundersen (kasserer) og Live J. 
Ytrehus (sekretær) 

 

1.  Årsmøtet 2021.  Saker fra AU/Styret 
- Seniormedlem med kontingent kr 0,- ble vedtatt på årsmøtet i 2020.  

Når det ikke registreres noen kontingent telles ikke disse medlemmene 
opp i Klubbadmins register.  Vi velger likevel å beholde denne 
medlemskategorien. 

 
- I referatet fra Årsmøtet 2020 er det en påminning om at NIF kom med 

ny lovnorm 1.01.2020, og det kan medføre endringer for vår lov som 
ble vedtatt 25.01.2018. Live går gjennom denne nye lovnormen og 
kommer med forslag til endringer. 

 
- Satser for medlemskontingent 2021 og andre evt. andre saker fra 

styret tas opp på styremøtet 10.01.21. 
 
- Valgkomiteen må minnes om å sette i gang valg for 2021, Kristian 

melder til Anne Guro og Frode. 
  

2. Årsmøtet, praktiske ting. 
- Avtale med Ringkollstua er ikke gjort, Live gjør dette før jul. 

 
- Vi vil ha deltakerlodd med premiering som vi har hatt tidligere.  

Premiene er: i) Fri løpsdeltakelse i 2021 ii) To O-bøker/alternativt to 
tommelkompass. 

 
3. Sponsoravtale Sparebank 1 Ringerike 

- Avtalen gikk ut 1.12.2020.  Live var i kontakt med Dag Engen i 
Sparebanken 30.11.2020.  Han skulle sende forslag til ny avtale.  Den 
har ikke kommet, Live purrer. 

 
4. Økonomi 

- Koronaåret har ført til liten aktivitet i form av deltakelse på løp med 
startkontingent, men gledelig økning av aktivitet på Turorientering og 
karuseller.  Det kommer til å føre til at vi går med overskudd i 2020. 
 

- Budsjettet for 2021 settes opp som om året skal bli et normalår, 2019 
brukes som grunnlag.  
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5. Søknader 
- Kulturmidler Hole kommune ble søkt innen fristen 1.05.2020, men vi 

ble ikke tilgodesett med midler i år.  Det viser seg at fristen for å søke 
kulturmidler i Hole for 2021 er forandret til 1.12.2020, koordinert med 
Ringerike kommune.  Vi har ikke søkt for 2021. 
 

- Kulturmidler Ringerike kommune for 2021 er søkt 29.11.2020. 
 
- Selv om vi kommer til å gå med overskudd i 2020 er det aktuelt å søke 

på Koronakrisepakke fra NIF for bortfall av inntekter fra Eggemomila og 
eventuelt mindre inntekter fra Ribbemarsjen.  Søknadsfrist 15.01.2021. 

 
- Kraftriket har søknadsfrist 1.04.2021.  Vi søker på midler innen den 

fristen etter innspill fra utvalgene (Beachflagg). 
 
 

6. Oppfølging av saker fra styremøtet 16.11.20 
ROL-jubileum 2022.  Kristian tar kontakt med Gudmund Bakke og lufter 
ideen om et festskrift/ROLs historie.  Videre tenker Kristian på medlemmer 
til en jubileumskomité. 

 
7.  Eventuelt 

Målstruktur 2021 - 2025.  På styremøtet 16.11.20 ble det nevnt at vi må 
begynne å arbeide med ny målstruktur.  AU mener at nåværende 
Målstruktur 2017-2021 gjelder ut 2021, og at arbeidet med ny målstruktur 
må være ferdig først til årsmøtet i 2022. 

Ref. LY/10/12/20 


