2021 ROL
AU-møte 1 i Rudsbakken 11
26.april, 2021 kl.18.00-21.00
Til stede: Kristian Kihle (leder), Brede H. Gundersen (kasserer) og Live J.
Ytrehus (sekretær)

1. Klubbmesterskapet
Vi vurderer at vi sannsynligvis kan arrangere klubbmesterskapet i juni slik
vi avtalte på styremøtet 23.mars: Tirsdag 22.juni fra Retthellsetra med
Kari og Morten som løypeleggere.
Detaljer avtales etter hvert.
2. ROL-jubileet 2022
Vi skal arrangere Kåre Strandes minneløp på Vikerfjell i 2022, som en
heder til Kåre som ville fylt 100 år og samtidig kan det være en del av
ROLs 50-årsmarkering. Men vi ønsker oss flere arrangementer og
markeringer, og det bør oppnevnes en egen komité som kan jobbe med
saken. Kristian spør om Frode kunne tenke seg å jobbe med dette.
3. Årsmøtesak: Tilbakemelding til krets og forbund om for stor detaljstyring
av små klubber
AU formulerer et brev på vegne av Årsmøtet i ROL 2021 som sendes
Buskerud o-krets med kopi til NOF og NIF, undertegnet leder i ROL.
4. Søknader.
Vi har søkt Kraftriket fondet om kr 10.000 til arenautstyr, aggregat og
lyskastere.
Vi søker Hole kommune om kulturmidler kr 10.000. Brede sjekker antall
medlemmer bosatt i Hole, 29 stykker. Kari har bidratt med oppsummering
om Stolpejakten og vår øvrige aktivitet i Hole. Live sjekker opp om vi kan
søke breddegaver fra Sparebankstiftelsen. Live vurderer også om vi kan
søke kretsen om midler til Tur-o/grønne turer.
5. Økonomi.
Omsetningen av Tur-o-konvolutter har allerede vært god,
medlemskontingenter begynner å komme inn., ellers liten aktivitet slik
situasjonen er.
Samordnet rapportering gjøres ferdig av Brede 27.04.
Vi er tildelt kr 15300 i kulturmidler fra Ringerike kommune, tildelingsbrev
sendt leder 7.04.21
6. ROL ansvarlig for løp for yngre i BuOK 2.mai.
BuOK terminliste for yngre løpere inneholder et løp på Ringerike 2.mai.
Kristian sjekker opp om alt er i orden rundt løpet.
7. Ledige lokaler
Ringerike kommune har ledige lokaler på Hønefoss skole. Det er for kort
sikt på lån av lokaler til at det er aktuelt for oss.
8. Worldcup 2023

Vi har fått en henvendelse fra NOF om å være medarrangør for Worldcup i
2023 på Norefjell. I utgangspunktet er vi litt lunkne, først og fremst på
grunn av lang reiseveg, men Kristian spør folk på trening tirsdag 27.om
hvordan stemningen er.

9. Målstruktur 2022-26
AU skal utarbeide et forslag til overordna mål for perioden 2022-26.
Vi kom fram til noen områder vi vil måle aktivitet på, og må gå videre med
dette i et eget AU-møte før utvalgene kan jobbe med sine delmål.
Stikkord så langt:
 Kartaktivitet: Antall m2 godkjent/synfart, tidsintervall antall kart/år,
kvalitet(kåringer)
 Tur-o-aktivitet: Som før +???
 Arrangørklubb: Nasjonale løp/nærløp/internasjonalt/ antall løpdeltakere-funksjonærer-overskudd
 Breddeaktivitet: Så og så mange barn og unge har vært innom
orientering/skolearrangement/nybegynnerkurs
 Konkurranseaktivitet: Skal ha deltakelse i junior- og senior NM –
Skal delta på nasjonale/internasjonale stafetter- Antall deltakere
nærløp- nasjonale løp
 PR og medieaktivitet: Reklamekonsulent???

Neste AU-møte: Mandag 3.mai kl.18.00 i Bølgenhøgda 13

Ref. LY/26/04/21

