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Referat fra årsmøtet i Ringerike o-lag 2018

Torsdag 25.januar, kI.18.30 - 21.00
Kartverket, Hvervenkastet

Sak 1. Åpning
Leder i o-laget Kristian Kihle åpnet møtet og ønsket velkommen.

Godkjenning av stemmeberettigete. Årsmøtet satt med 9 deltakere med stemmerett.

Innkalling god§ent -annonsert på hjemmesida og i Ringerikes blad med en måneds varsel.

Saksliste godkjent. To innkomne saker.

- Valg av referent: Live Ytrehus.

- To til å undertegne protokollen: Knut Aas og Frode Løset .

- Valg av møteleder: Morten Dåsnes.

Sak 2. Årsmelding2}lT
Vedlegg: Resultatoversikt, Representasjon og verv, Draktbeholdning, Oversikt over

materiell, Kartbeho ldning, Måldokument 20 1 7 -2021 .

Kristian Kihle leste styrets beretning for 2017.

Punktvis gj ennomgang av utvalgenes årsmeldinger.

Kommentarer til Årsmeldingen :

Rettelser

Arrangementsutvalget, s. 6 : --asylmottataket pil Hval smo en--- -

Kartutvalget: Tilføyelse s.7: (Hovsmarka) Resten er enklere ajourføring av vegetasjon og

stier,utføres av Leif Roger Hultgreen. Kartprosiektet er ikke levert ennå.

Rekruttering- og treningsutvalget, s.9: stryke ordethovedsakelig i setningen «Flere

medlemmer har gjennom sesongen lagt ut treningsløyper på nett til fri bruk, hovedsakelig el

positivt bidrag».

Kommentarer til vedleggene :

Resultatoversikt

Veteranmesterskapet på Rauland supplert med sprint H70 Helge Revhaug nr.2.

Målstruktur
Tall for individuelle stafettstarter i2017 mangler.

Årsmøtet ba styret vurdere å ta med måltall for sprintdistansen i Hovedløpet.

1.



Vedtak:
Årsmelding med årsmøtets kommentarer god§ ent.

Sak 3. Regnskap 2017, eget dokument.

Brede Gundersen redegjorde for hovedtrekkene i regnskapet. Revisors rapport ble lagt fram

på årsmøtet og lest av møteleder.

Det kom ingen kommentarer til regnskapet.

Vedtak:
Regnskapet for 2017 med et underskudd påkr 37 871,64 på drift og et overskudd på kr

162 396,00 på kartregnskap godkjennes.

Sak 4. Forslag til årsplan 2018
Møteleder Morten Dåsnes ba om innspill til årsplanen.

Innspill til utvalgene :

AU
Kommentar til målet om å øke medlemstallet: Bør tenke på å rekruttere hele familier.

Arrangement

Årsmøtet kom med forslag til karusellene: Flere fellesstarter, forenkle løypeiegginga med

flere fellesposter og flere sprinter.

Kartutvalg
Forslag om å tenke på revisjon av Ringkollen/Gliseterkartet.

Rekruttering/trening
Mange arrangement har kort reiseavstand i år, men klubbtur er samlende, særlig når

overnattinga er i større rom/enklere standard enn på hotell.

Turorientering

Hvordan kan vi tenke på rekruttering til klubben av de som er aktive i tur-o?

Vedtak:
Forslaget til arsplan for 2018 med innspill fra årsmøtet oversendes nytt styre for endelig

behandling.



Sak 5. Budsjett 2018, eget dokument.
Fastsetting av medlemskontingent ble behandlet under dette punktet.

1. Medlemskontinsent.

Styret la fram et forslag om at medlemskontingenten ble holdt på samme nivå som i2016.

2. Budsjett
Brede redegjorde kort for budsjettet for 2018.

Årsmøtet foreslår at annonseringsposten økes fra
kr 15 000,- tllkr 25 000,-.

En generell kommentar om at budsjettet ikke bør være begrensende, men et anslag om

hvordan aktiviteten blir.

Vedtak:

1 . Medlemskontingenten for 2018 fastsettes til:
o Enkeltmedlemmer under 2l åtr k:r 250

o Enkeltmedlemmer 2l år og eldre kr 550

o Støuemedlemmer kr 250

o Familiemedlemskap kr 1200

2. Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Organisasjonsstruktur
Kristian redegiorde for styrets forslag til endring av organisasjonsstrukturen.

Vedtak:
Statistikkfører går ut.

Arrangementsutvalget øker med ett medlem som har ansvar for karuseller.

Sak 7. Innkomne saker.

7.1 Nv lov for ROL

Styret la fram et forslag til ny lov for ROL.

Vedtak:
ROLs lov er vedtatt som beskrevet i lovnonnen av 22.10.2015 og med en tilleggsparagraf

§ 3 Oppgaver
(1) Ringerike orienteringslag(ROL) skal arbeide for et godt og bredt orienteringsmiljø

i Ringeriksdistriktet.



(2) ROL skal ha et allsidig aktivitetstilbud for både barn, ungdom og voksne og på

ulike sportslige nivåer.

(3) ROL skalvære en dyktig arrangør av aktiviteter og konkurranser på alle nivå.

(4) ROL skal ha et attraktivt Tur-o-tilbud.
(5) ROL skal sørge for at det utarbeides kart for vårt distrikt.
(6) ROL skal samarbeide aktivt med andre organisasjoner i Ringeriksregionen og i o-

kretsen.

ROLs lov avviker fra lovnormen ved følgende endring av §15 punkt 10:

b) styremedlemmer i henhold til vedtatt organisasjonsplan.

f) Valgkomit6 med leder, ett medlem og ett varamedlem.

7.2 Fl)rtting av årsmøtet

Styret la fram forslag om at årsmøtet flyttes.

Vedtak:
ROLs årsmøte avholdes hvert år innen 23.februar.

Sak 8. Valg
Valgkomiteen har bestått av Eirin D. Mathiesen og Line Arnevik.
Valgkomiteens innstilling ble publisert på nettsiden til o-laget den 25.01.18 og ble også delt ut
påmøtet.

Valgkomiteen hadde forfall til årsmøtet, og Morten la fram valgkomiteens innstilling.
Komiteen har fått tillitsvalgte til alle valg.

Kristian Kihle la fram styrets forslag til valgkomite

Vedtak:
1. Styret ble enstemmig valgt.
2. Styret far fullmakt til å velge utsendinger til Kretsting og årsmøtet i Ringerike

Idrettsråd.

3. Tillitsvalgte i Ringerike o-lag 2018 er vist under, styremedlemmer er markert med

uthevet skrift:



Oppgave Navn

Leder Kristian Kihle
N estleder/sekretær/po litiatte ster Live Ytrehus
Kasserer Brede H. Gundersen

Funksjoner under AU
Fljemmeside Sverre Graffer

Ribbemarsjen Morten Dåsnes/Kari Strande

Grenaderen Anders B. Brattli

Eggemomila Lars-Inge Amevik

Arrangementsutvalg
Leder Kari Strande

Medlem (EKT) Stig Melling

Medlem (lager) Mette E. Heimstad

Medlem (drakter) Knut Aas

Medlem (ROL karusell) Karen Backe Langum

Medlem (VDG) Frode Løset

Trim- og tur-o-utvalg
Leder Sissel Skovly

Medlem Juha Viena

Medlem Anne Kristin Kvamme

Medlem Lars Berglund

Medlem Ragnhild E. Hultgreen

Medlem (Ti på topp) Ivar Lindseth

Rekrutterings- og treningsutvalg
Leder/barneidrettsansvarli g Anne Guro Nøkleby

Medlem Trine Opseth

Medlen Lars Berglund

Medlem Morten Dåsnes

Medlem Kjersti Stræte

Kartutvalg
Leder Helge Graffer
Medlem (kartsalg) Lars-Inge Arnevik

Hederstegnutvalget
Leder Frode Løset

Medlem Ragnhild E. Hultgreen

Medlem Per Gunnar Dahl



Valgkomite
Leder lvar Lindseth

Medlem Marion Amundsen

Varamedlem Juha Viena

Revisor Kari Arnestad

Revisor Kirsti Kringhaug

Etter at den formelle delen av årsmøtet var avsluttet delte Hederstegnkomiteen ved leder

Frode Løsetut hederstegn til tre medlemmer. Lars-Inge Arnevik fikk hederstegn for

mangeårig innsats for klubben, både administratir,t og sportslig. Knut Aas fikk hederstegn for

solid dugnadsinnsats, spesielt Ringeriksmaraton, og Sissel Skovly fikk hederstegn for lang

innsats i treningsutvalget og nå i Tur-o utvalget.

Silje Opseth som er medlem i ROL er tatt ut som deltaker i hopp til OL i Sør-Korea i febtuar,

og arsmøtet vil giennom sin leder Kristian Kihle gratulere Silje og ønske lykke til.

Kristian Kihle takket for møtet og ønsket alle en god o-sesong.

2s.01.2018

Live Ytrehus

Nestleder/selcretær

Frode I-øset
Knul .,\its


