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Referat fra årsmøtet i Ringerike o-lag202l
Torsdag ll.februar, k1.19.00 - kI.21.30
Ringkollstua: Seks deltakere fra styret pluss møteleder
Teams: Resten av møtedeltakerne

Sak 1. Åpning
Leder i o-laget Kristian Kihle åpnet møtet og ønsket velkommen.
Godkjenning av stemmeberettigete. Årsmøtet satt med 17 deltakere med stemmerett.
Innkalling godkjent - annonsert på hjemmesida og i Ringerikes Blad med 6n måneds varsel. Saksliste
godkjent. Innkomne saker: 1. Ny lovnorm. 2. Endring startkontingent og egenandel. 3. Målstruktur
2022-26.

Sak

Valg av referent Live Ytrehus.
To til å undertegne protokollen: Kjersti Stræte og Knut Aas
Valg av møteleder: Frode Løset.

2. Årsmelding

2020

Vedlegg: Resultatoversikt, Representasjon og verv, Draktbeholdning, Oversikt over materiell,
Måldokument 2017 -2021 .
- Kristian Kihle leste styrets beretning for 2020- Møteleder gikk gjennom hovedtrekkene i utvalgenes årsmeldinger.
Komment qr er t il År s mel dingen :
Styrets årsberetning
Årsmøtet roste styret for det arbeidet som er giort i et vanskelig år. Det ble spesielt nevn at
tilbakemeldingene om alle våLre åpne tilbud tyder på at vi har nådd en del folk som vanligvis ikke er på
våre treninger og løp.

Videre etterlyste Årsmøtet en omtale av de gavene vi har ffitt i forbindelse med Birger Garbergs
Kåre Strandes bortgang. Følgende tekst tas inn i styrets årsberetning:

I 2020 gikk to ov o-lagets eldste medlemmer bort: Birger Garberg

-

og

og Kåre Strande. Begge var

sentrale i klubben giennom mange år med ahive løpsknrrierer og mange administrative oppgaver.
Familiene ønsket at det ble gitt minnegaver til oJaget. Vi takkerfor disse gavene ogvil bruke dem

slikvi tror Birger og Kåre hadde ønsket det.
Trim- o g tur-o-utval get
s.9, 4.avsn., 2.setn: .... kryssing av privat eiendom ikke er tillatt.
Rettes til . . . .kryssing av innmark ikke er tillatt.

Kommentarer til vedleggene :
s.13 Representasjon og verv
Nettverk frivillige organisasjoner E I 6lRingeriksbanen
Rettes til: Nettverk fiivillige organisasjoner FNF
Dessuten skal følgende representasjon med:

NOFs nettverk for VDG-saker: Morten Dåsnes

Vedtak:
fusmeldingen med å'rsmøtets merknader er godkjent'
Sak

3. Regnskap 2020, eget dokument'

grunn av liten aktivitet har gått
Brede Gundersen redegjorde for hovedtrekkene i regnskapet der vi på
med stort overskudd på drift og mindre underskudd en budsjettert på kart.
Revisors rapport ble lagt fram på å,rsmøtet og lest av møteleder.

Minnefond og Kåre Strandes
Brede gjorde Årsmøtet spesielt oppmerksom på postene Birger Garbergs
skal brukes til å lage et
Minnefond, og orienterte om at styret har vedtatt at Birger Garbergs Minnefond
en gratis klubbdrakt når
kart over Leinåsen der Birger bodde, og til at unge, nyinnmeldte løpere skal få
brukes til å lage et kart over en
de skal løpe sitt førsteløp. Videre at Kåre Strandes Minnefond skal
2022 når Kåre ville t/lt 100år.
del av Vikerfiell der Kåre hadde hytte, og til et minnel øp pil det kartet i

Vedtak:
på
Regnskapet for 2020 med et overskudd på kr 356.288 på drift og et underskudd
l« 72.287 på kartregnskap godkjennes.
Sak

4. Forslag til årsPlan 2021

fra årsmøtedeltakerne'
Møteleder ba utvalgslederne kort giennomgå sine planer og ba om innspill
For Trim- og tur-o-utvalget redegiorde Lars Berglund for årsplanen.
Det kom flere innsPill.

Kartutvalget
mot skoler der det
Det er fint at satsingen på skolekart fortsetter, men dette arbeidet bør målrettes
finnes lærere som vi vet er interessert i å bruke kartet, som på f.eks. Nes skole'
der vi
Helge Graffer redeglorde etter spørsmål om samarbeidet med Tyrving IL om Løvlia-kartet
for spillemiddelsøknaden og at Tyrving skal bruke kartet til NM i 2022.

ståLr

portal. Svaret var at
Det kom også spørsmål om hvorfor ikke vare skolegårdskart ligger i NOFs
til å legge kartene
formatet på kartene ikke passer til vedtatt format, men Kartutvalget ble oppfordret
inn likevel slik at skolene lettere kan bruke dem'
Rekruttering- o g trenin gsutval get
Vi star i fare for
Det ble påpekt at f,oråret satte oss på et vippepunkt med hensyn til medlemsmassen.
som vi har en positiv bølge med
å miste noen av de som har vært fast med pilløpog treninger samtidig
passet med denne utviklingen'
mange nye mosjonsdeltakere. Årsmøtet mente at planen til utvalget

Trim- og tur-o-utvalget
Årsmøtet kommenterte at mange har skrytt av det tilbudet som har vært i Hole, og savnet et tilbud der
i2021. Lars Berglund forsvarte neste års tur-o-områder med at det ville komme tilbud om gratisturer i
Hole som ville bli lenket fra turorientering.no. Utvalget ble likevel bedt om å vurdere om det ikke var
aktuelt med poster på f.eks. Kleivstua
Utvalgene fikk til slutt støtte til å følge opp planene slik de er skissert og vurdere de innspill som har
kommet.

Vedtak:
Forslaget

Sak

til årsplan for 202I

5. Budsjett 202l.

med arsmøtets innspill oversendes nytt styre for endelig behandling.

egne dokumenter.

Fastsetting av medlemskontingent ble behandlet under dette punktet.

1.

Medlemskontingent.

Med den gode økonomien vi har,lastyret fram et forslag om at medlemskontingenten ble holdt på
saflrme nivå som i2020.
Det kom kommentarer på medlemskategorien <<Seniormedlem>> med kontingent 0 kr. Hva var dette og
burde det ikke være 50 kr slik at disse medlemmene teller i var medlemsmasse slik den registreres i

Klubbadmin? Styret redegjorde for at «Seniormedlem» er noe du får tilbud om å bli, etter en
vurdering av styret, hvis du ikke lenger har mulighet til å løpe aktivt. Vedtaket om at kontingenten er
være
0 kr ble giort på Årsmøtet 2020, davi ikke var klar over at minstesats for et medlem formelt må
50 kr.
Det kom ikke noe forslag om å endre kontingentsatsen på kategorien «Seniormedlem>>, men styret ble
bedt om å presisere hva kategorien innebærer.

2.

Budsjett

Styret hadde lagt fram et forslag om endring av retningslinjene for startkontingent og egenandel, sak
7.2. Detteffir innvirkning på budsjettet, og det var derfor tagt fram to budsjett, ett med inntekter fra
egenandeler og ett uten. Brede Gundersen redegjorde for de to budsjettene for 2021 og hvilken

innvirkning det

fir

hvis styrets forslag blir vedtatt.

Helge Graffer redegiorde for kartbudsjettet.

Et generelt signal til styret når det gfaldt budsjettet var at når økonomien er så god, må ikke budsjettet
begrense aktiviteter som utvalgene finner aktuelle.

sak7.2 Forslag til retningslinjer for dekking av startkontingent.
Fordi det får innvirkning på budsjettet ble saken behandlet under Sak 5. Budsjett 2021
Årsmøtet ga full støtte til forslaget om å dekke startkontingenten for alle medlemmer
terminfestede løp i Norge.

til

Det kom også forslag om å dekke ferieløp i Norge for alle medlemmer, i og med at økonomien
er så god. Videre kom det forslag om at klubben burde dekke startkontingenten til VM for
veteraner, selv om det foregår i utlandet og noen ganger er i feriemåneden juli. Vi hadde
ingen avstemning om disse forslagene, men styret fikk Årsmøtets fullmakt til å se nærmer på

detaljene i retningslinjene. Årsmøtet la for dagen en holdning om at vi har lov å ta hensyn
den gode økonomien.

til

Vedtak:

1.

Medlemskontingenten for 2021 fastsettes til:
o Enkeltmedlemmer under 21 år kr 250
o Enkeltmedlemmer 2l åt ogeldre kr 550

o
o
o

Støttemedlemmer kr 250
FamiliemedlemskaP

kr

1200

Seniormedlem kr 0

Kategorien «Seniormedlem>> må følges av en beskrivelse av hva som menes med seniormedlem.

2.

Styrets forslag: «Klubben dekker startkontingent for alle medlemmer i terminfestede løp
Norge>> ble enstemmig vedtatt. Styret fikk fullmakt til å utforme de andre punktene i
Retningslinjerfor dekking av startkontingent itråLd med de innspill som kom.

i

Budsjettet uten egenandel ble enstemmig vedtatt.
Sak

6. Organisasjonsstruktur

Styret har ingen forslag til endring av organisasjonsstrukturen. Gjeldende organisasjonsplan slik den
framgår av side 2 opprettholdes.

Vedtak:
Gjeldende organisasjonsplan opprettholdes.

Sak

7. Innkomne saker.

7.1 Ny lovnorm fra

01.01.2020

Nestleder Live Ytrehus redegjorde for endringer og forslag til awik. Styret foreslar å ta inn en ny §3
som beskriver lagets oppgaver? slik vi hadde i vår forrige lov. Videre foreslår styret at § 22
Kontrolluyalgikke skal giøres gjeldende før etter Årsmøtet 2022. De revisorene valgkomiteen har
forslag om for 2021 er ikke forespeilet de oppgavene som §22 beskriver, og kan bare velges til å
kontrollere regnskapet slik vi har hatt tradisjon for. I vår gamle lov hadde vi awik på antall
medlemmer og varamedlemmer i ulike grupper, og styret har fortsatt forslag om disse.

Årsmøtet sluttet seg

til

styrets forslag om endringer og

awik.

Årsmøtet hadde flere kommentarer til lovnormen. Den er en overhånd av detaljstyring, og et
kontrollutvalg er ikke noe vi trenger. Til det har vi årsmøtet Styrets forslag til forenklinger støttes,
men samtidig bør vi tenke gjennom om det kanskje hadde vært på sin plass med varamedlemmer til
AU og andre styreverv. Kasserer kommenterte også at etter at vi ble pålagt å bruke Klubbadmin til
medlemsregister og kontingentinnkreving, har dette blitt unødig komplisert og giør det vanskeligere å

ikke. Det ble også nevnt at vi er pålagt en forsikring mot
underslag, som oppleves unødvendig med de utbetalingsrutinene vi har.

ha oversikt over hvem som har betalt og

Årsmøtet ønsket at vi ga en tilbakemelding
unødvendig detalj styring.

til

o-kretsen og idrettskretsen om at vi opplever en

Vedtak:

1.

Ny lov for ROL vedtas enstemmig med følgende kommentarer og awik fra NIFs lovnorm
vist i kursiv.
§ 3 Oppgaver er tatt inn som en ekstra paragraf.
§ 21 Kontrollutvalg gjøres gieldende fra Årsmøtet
skal kontrollere regnskaPet.

i2022. I2021fungerer to revisorer som

Awik i § 17 14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder og styremedlemmer i henhold til vedtøtte organisasjonsplan.
b) Kontrollutvalg med to medlemmerc) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gir styret fullmakt til å oppnevne representantene'
d) Valgkomit6 med leder og ett medlem.

Z.

Årsmøtet ber styret ta opp med overordna organisasjonsledd hvordan vi oppfatter omfattende
pålegg om administrative rutiner og deta§styring'

7.2 Måtstrukfir 2022-2026
til
Klubben skali202l utarbeide en ny målstruktutr for perioden 2022-26. Styret har bedt om forslag
ba
om
og
hva denne bør inneholde. Møteleder viste til hovedpunktene i nåværende målstruktur,
årsmøtets innspill til en ny. Dette kom fram:

o
o

Dokumentet må forenkles

o
o

Flere mål på bredde, tone ned konkurranse
lkke nødvendigvis foreta opptelling for hvert kalenderår, men bruke hele perioden

Konkurranseaktivitet og resultatrnål bør reduseres, mens det er et potensial i å bruke tur-o og
ikke-konkurransePregete mål

til

å nå

målene

.
o
o

Operere med satsingsområder
Omsette pengene vi har i aktivitet. Kjøpe timer av aktivitetsleder/trener for å øke tilveksten
Er det noe vi kan bruke penger på som er fornuftig langsiktig? Kan vi spille mer på nærløp
og bruk av den nære natur som

o

vi har sett har vært

så

viktig i2020?

Bygge miljø rundt ungdommene safirmen med andre klubber

nå har
Møteleder lurte på hvilken prosess som er tenkt i det videre arbeidet. O-lagets leder sa at styret
fatt deinnspill de ønsket seg, men at det også er ønskelig å jobbe bredere med dette enn bare i s§ret.
Det kom forslag om å invitere til et åpent klubbmøte etter at styret hadde skissert den nye
for
målstrukturen litt nærmere. Det kom også forslag om å invitere noen fraNOF eller andre klubber
å

ffi litt inspirasjon til arbeidet.

Sak 8. Valg
Valgkomiteen har bestått av Anne Guro Nøkleby og Frode LøsetValgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder Anne Guro Nøkleby. Komiteen har
fått tillitsvalgte til alle valg, med unntak av et medlem i Rekruttering- og treningsutvalget og et
medlem i Hederstegnutvalget. Det kom forslag på Samuel Schiess som medlem i Rekruttering- og
treningsutvalget, og han var villig til Ltaplseg vervet. Videre kom det forslag på Kari Strande som
medlem i Hederstegnutvalget, og hun var villig til å ta det vervet.
Det viser seg at Kartutvalget med to mannlige medlemmer ikke tilfredsstiller lovens krav om at begge
kjønn skal være representert. Det ble derfor foreslått å utvide dette utvalget med ett medlem, og Kari
Strande ble foreslått til vervet. Kari tok på seg vervet.
Kristian Kihle ba om årsmøtets fullmakt til å velge valgkomit6.
Kretsting i BuOK holdes 17.mars, 2021. Forslag til representanter er: Kristian Kihle, Live Ytrehus og
Kristine Grønlund. Styret får fullmakt til å velge erstattere.
Årsmøtet bes om å gi styret fullmakt til å velge representanter til kretstingeti2022, i fall dette
berammes før ROLs årsmøte.
Årsmøtet bes om å gi styret fullmakt

til

å velge representant(er)

til

årsmøtet i Ringerike Idrettsråd.

Vedtak:

1. Styret ble enstemmig valgt.
2. Som representanter til BuOKs kretsting 17.03.21velges
3.

4.
5.

Kristian Kihle, Live Ytrehus og

Kristine Grønlund. Styret velger en erstatter ved forfall.
Styret får fullmakt til å velge representanter til kretstingeti2022, i fall dette berammes før
ROLs årsmøte.
Styret får fulknakt til å velge utsendinger til arsmøtet i Ringerike Idrettsråd 8.03.21.
Tillitsvalgte i Ringerike o-lag202l er vist under, styremedlemmer er markert med uthevet
skrift:

Oppgave

Navn

Leder
Ne stleder/sekretær/pol itiatte ster/taushetserklærin g

Kristian Kihle
Live Ytrehus

Kasserer

Brede

Funksjoner under AU
Iljemmeside

Stig Melling

Ribbemarsjen

Morten Dåsnes/I(ari Strande

Grenaderen

Per Erik Opseth

Eggemomila

Lars-Inge Arnevik

Arrangementsutvalg
Leder
Medlem (EKT)
Medlem (lager)
Medlem (drakter)
Medlem (ROL karusell)
Medlem (VDG)

fI.

Gundersen

Kari Strande
Stig Melling

Marius Bull-Tornøe Bj ørkli
Knut Aas
Karen Backe Langum
Frode Løset

Trim- og tur-o-utvalg
Leder
Medlem

Marion Amundsen
Line Arnevik

Medlem
Medlem
Medlem

Lars Berglund

Medlem (Ti påtopp)

Ragnhild E. Hultgreen
Juha Viena
Ivar Lindseth

Rekrutterings- og treningsutvalg
Leder/barneidrettsansvarli g

Kristine Grønlund

Medlem

Lars Berglund
Morten Dåsnes

Medlem
Medlem
Medlem

Kjersti Stræte
Samuel Schiess

Kartutvalg
Leder
Medlem (kartsalg)
Medlem

Lars-Inge Arnevik
Helge Graffer
Kari Strande

Hederstegnutvalget
Leder

Frode Løset

Medlem
Medlem

Per Gunnar Dahl

Kari Strande

Valgkomite
Leder
Medlem

Revisor
Revisor

Knut Ivar Kollstrøm
Trine Trongmo Opseth

Kristian Kihle takket for møtet og ønsket alle en god o-sesong.
Etter at det formelle møtetvar over trakk vi vinnerne av årsmøtelotteriet. Lars-Inge Arnevik vant et
kompass, og Frode Løset vant gavekort på kr 2000 hos Glade Hjul. Helge Graffer fikk blomster som
Akk for seks år som leder av Kartutvalget, og Frode fikk blomster som takk for ledelsen av årsmøtet.
Anne-Guro Nøkleby og Lars Berglund fikk verbal takk som hhv leder av valgkomiteen og ansvarlig
for ROLs hjemmeside i 2020.

14.02.2021

Live Ytrehus
Nestleder/selcretær

H/ee
Knut Aas

