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

Referat fra styremøtet
Mandag 16.november, 2020 kl.18.00 -20.15
Til stede: Kristian Kihle (leder), Marion Amundsen (Tur-o utvalget),
Helge Graffer (Kartutvalget), Kristine Grønlund (Rekruttering- og treningsutvalget), Kari Strande
(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær).
SAK 24/20 Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 21.september, 2020
Referatet er godkjent med følgende hengepunkter:
-

Støttemedlem, forslag til tekst med info om Vipps-løsning på hjemmesida, Kristine.
ROL-jubileum 2022, Kristian.
Night Hawk 2022, navn til hovedkomité, Kari.
Beachflagg start/mål, Kari.

SAK 25/20 Informasjon og referatsaker
-

-

BuOKs lagledermøte/terminlistemøte 21.09.20. Kari og Kristine deltok. ROL har fått KMlang og -stafett pluss O-troll-leir i 2021. O-troll-leiren kan for eksempel arrangeres i
forbindelse med Fossekallens Jonsokløp.
Hole idrettsråds årsmøte 24.09.20, Brede møtte.
NOFs ting 6.11.20. Kari var egentlig representant til tinget, men måtte melde forfall. Hun
kom med innspill til noen av sakene.
NOFs kompetansehelg 7.-8.11.20 ble avviklet digitalt på grunn av koronarestriksjoner. Vi
hadde ingen deltakere.
Kurs i Brikkesys i begynnelsen av november, Stig Melling deltok.
Stolpejakt. Kari har initiert et samarbeid med Fossekallen IL og Stolpejakten i Hole.

SAK 26/20 Status fra utvalgene
Arrangementsutvalget
-

Premieringen for Nattugla og Ringerikskarusellen som egentlig skulle vært på
sesongavslutningen vil bli foretatt på tirsdagstrening eller levert personlig til vinnerne.
Forslag til datoer og steder for Ringerikskarusellen 2021 er avtalt med Fossekallen IL og
aktuelle løpsledere i ROL vil bli spurt.
Ribbemarsjen. Arrangementsutvalget vil være i dialog med kommunelegen for å finne ut om
og hvordan Ribbemarsjen kan arrangeres.
KM skal arrangeres 28. og 29.august, 2021. Forslag til funksjonærliste vil bli sendt ut snart,
og styret var stemt for å bruke Kleivstuakartet til løpene..

Kartutvalget
-

Ringkollen. Spillemiddelregnskap er sendt og utbetaling skjer muligens i år.
Løvlia. Spillemiddelsøknad ble sendt i oktober. Kartet er et samarbeidsprosjekt mellom ROL
og IL Tyrving og skal brukes av Tyrving til NM i 2022. ROL må stå ansvarlig for
spillemiddelsøknaden, en avtale med Tyrving er utarbeidet. Synfaring starter på
ettersommeren 2021.
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-

-

Skolekart. ROL er med på NOFs skolekartsatsing. Kart er ferdig over Sundvollen
oppvekstsenter og Vik skole. Helgerud skole er ikke ferdig ennå, men kan evt søkes om på
nytt i 2021.
Kårstadtjernet nærmer seg å være ferdig ned til Jevnaker kirke og kan brukes til karusell på
forsommeren 2021.

Rekruttering- og treningsutvalget
-

-

Vintertreninga på tirsdager starta med spedt deltakelse, men på siste trening møtte det 17
stykker. Treningene fortsetter til snøen kommer eller hvis det blir koronaforbud mot trening
med voksne. Tirsdag 17.11 er det trening på Kihlemoen og deretter fram til jul i Hovsmarka.
Etter idé fra Røyken o-lag planlegges det nybegynnerkurs for voksne til neste år.
O-troll-leir må planlegges.

Trim- og tur-o utvalget
-

Sesongen blei avslutta 10.oktober. Det er solgt 232 konvolutter, 57 turpakker på nett og 90
enkeltturer. Alt i alt en kraftig økning fra 2019, som kan tilskrives en uventet koronaeffekt.
Premieringen av Månedens post ble annonsert for hele sesongen samlet i Ringerikes Blad.
Flere forskjellige betalingsformer har vært mulige for å kjøpe Tur-o konvolutt og dette har
skapt litt trøbbel for oversikten. Systemet forbedres til neste år.
Utvalget skal ha et møte 25.11 for å oppsummere årets sesong og planlegge neste. Kari vil
sende over noe VDG-materiell som er aktuelt for tur-orientering. Det er også aktuelt å ha et
felles møte om VDG med Tur-o utvalget og alle neste års løypeleggere i god tid før neste
sesong.

SAK 27/20 Fra AU
-

-

-

Sesongavslutningen var planlagt på Ringkollstua lørdag 30.oktober, men på grunn av liten
påmelding ble arrangementet avlyst. Den lave påmeldingen skyldes nok i hovedsak at
smittesituasjonen i våre kommuner hadde forverret seg.
Innsatspokalen for 2020 er tildelt Rasmus Berglund for hans 9.plass på langdistansen i
Hovedløpet. Pokalen deles ut på trening tirsdag 17.november.
Minnegave Kåre Magnus Strande. I 2022 ville Kåre Strande blitt 100 år, og samtidig blir
ROL 50 år. Det er en fin anledning til å lage et minneløp på Vikerfjell der Kåre hadde hytte.
Helge G bidrar med kartgrunnlag og reintegning, Kari og Morten med synfaring.
Minnegaven brukes til å lage kart og arrangere «Kåres minneløp» i 2022.
Søknad kulturmidler Ringerike kommune blir sendt innen 1.12, ansvar Live.
Erstatning for O-kart langs vei/jernbanetrasé til Ringerike – og Hole kommune.
Fellesprosjektet FRE 16 har oppsummert innspill som har kommet til reguleringsplanen i en
rapport, og vi kommer ikke til å få noen erstatning for våre o-kart som blir berørt av vei/bane,
jfr. e-post 28.10.20 fra Morten Dåsnes der han siterer fra rapporten: «erstatning vurderes etter
ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Orienteringskart vil ikke bli erstattet gjennom erverv av
grunn og rettigheter.» Dette gjelder kartene Helgelandsmoen, Sundvollen, Gjesvaldåsen, Vik,
Prestmoen og Veien. I et innspill ROL har kommet med til Hole kommune om
Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet er erstatningssummen anslått til kr 630.000.
Morten foreslår i e-posten at vi henvender oss til Ringerike kommune og ber om erstatning
gjennom friluftsfondet. Vi diskuterte hva vi kunne gjøre.

Vedtak: ROL sender en henvendelse til Ringerike – og Hole kommune om erstatning for
o-kart langs traseen til FRE16.
-

Søknad NIF koronakrisepakke 3. Eggemomila ble avlyst og vi har budsjettert med inntekter
på kr 23.000. Dette inntektstapet kan vi søke dekning for, ansvar Live.
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Vi snakket også om å søke dekning for utgiftene på kr 21.568 for leilighetene som skulle
brukes på Nord-Jysk, men koronakrisepakke 3 gjelder bare inntektsbortfall.
SAK 28/20 Økonomi
-

-

Vi har budsjettert med et underskudd i 2020, men kommer antakelig til å gå i overskudd fordi
aktiviteten har vært så liten.
Det er sendt ut påminnelser til de som ikke har betalt medlemskontingent. Brede sender ut en
siste påminnelse og gjør oppmerksom på at uteblitt betaling innebærer at vedkommende ikke
lenger er medlem i ROL.
Vi jobber videre med underkategorier i Vipps. De som ser behov sender forslag til Brede.
Sponsorstøtte Sparebank 1, vi etterspør midler i hht avtalen, ansvar Live.

SAK 29/20 Dato for Årsmøtet 2021 og frist Årsmelding
-

-

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars, men det er ønskelig å ha det i første halvdel av
februar slik at det blir tid til å planlegge vårsesongen med de nyvalgte utvalgsmedlemmene.
Vi antar at mange offentlige lokaler vil være stengt på grunn av koronarestriksjoner også
utover våren 2021, derfor legger vi årsmøte til andre lokaler.
Det skal utarbeides ny målstruktur for perioden 2021-2025 og det må sendes ut et forslag i god
tid slik at det er mulig å komme med innspill til den.

Vedtak: Årsmøtet holdes torsdag 11.februar på Ringkollstua. Årsmeldingen 2020 og forslag
til årsplan 2021 må være klare fra utvalgene innen mandag 11.januar. Forslag til
Målstruktur 2021-2025 må være ferdig fra AU innen samme dato.
SAK 30/20 Rydding og sanering på lagrene i Schjongslunden og på Vågård
Utsettes inntil videre på grunn av smittevernreglene.

SAK 31/20 Eventuelt
-

-

No-name klubbtøy. Vi er ikke interessert i å bytte leverandør av klubbtøy og har svart
ordentlig på dette. Nye henvendelser neglisjeres.
Digital påmelding til Ribbemarsjen. Kari/Brede ser på om den ordningen NIF har tilbudt kan
brukes, jfr. SAK 23/20.
«Klubben i mitt hjerte»er et samarbeid mellom NIF, P4, SpareBank1 og Spleis. Kriteriene er
endret slik at klubben minimum må samle inn kr 2000 og 50 stemmer for å være med i
trekning av premier, kanskje ikke så aktuelt for oss.
Kraftriket, det nye strømselskapet til Ringerike-Kraft, gir ulik støtte til lokale lag og
foreninger. Søknadsfrist er 1.oktober og 1.april. Vi forbereder en søknad før 1.april, 2021.
Beachflagg kan være ett av objektene i søknaden.

Neste møte: Mandag 18.januar, 2021 kl.18.00

17.11.20
Live Ytrehus
referent
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