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Rcferlt fra årsmøtet i Ringerike o-lag 2022

Torsdrg I0.februar, kl.l9'00 - kl'21'00

Ringkotlstua: 16 deltakere

Sak l. Åpning
Leder i r:-laget Kristian Kihle åpnet møtet §g ønsket velkomtuen'

Godkjenning av stemmeberettigete. Årsrnøtet sart med 16 deltakere med stemrnerett'

lnnkalling god§enr * u*onu.r, på hjemmesida og i Ringerikes Blad med 6n rnåneds varsel' saksliste

godlrjent' Innkonne saker: l. Klubbutvikli ng20?2-2a26. 2. Klubbme§terskap _ ny klasseinndeling.

- Valg av referent: Live Ytrehus'

- To til å undertegne protokollen: Anne-Kristin Kvamme og Torbjørn Nørbech'

- Valg av møteleder: Frode Løset'

Sak 2. Årsmelding 2021

vedlegg: Resultatoversikt, Representasjon og vervt Draktbeholdning" oversikt over materiell' Kristian

Kihle leste styrets beretning for 2021' Møteleder gikk giennom hovedtrekkene i utvalgenes

årsmeldinger.

Kamm ent arer il I Års me ldin ge n :

Stwets årsberetning.

Ingen kommentarer.

Anangementsutvalget
Ingen kommentarer

Karnrtvalget
Rettelse under skolekart for Ne* skole s.6: Revidert av Moilen Dåsnes og Kari §trande; og reintegnet

av llelge Grafl-er'

Rekruuering- oe trelingsuwal Bet

lngen kommentar.

Trim- og' tur.-o'utval get

Om merker, s.l0: Registrering på nen er ennå ikke klart'

styremøterapport og bli med i årsmeldingen for 202?'

Kotn me n lq rer til v e dl egge ne :

Ingen kommentarer.

Vedtak:
Årsmeldingen med årsmøtets merknader er godkjent'

Når det er klart, r'il antallet registres i en

l,IrJ,



Sak 3. Regnskap 2021, eget dokurnent.

Brede Cundersen redegiorde fbr hovedkekkene i regnskapet det vi på grunn av liten ahivitet og en

innbringende trigpunktdugnad ikke har gått med underskudd som burlsjettert, men med et §tort

overskudd. Faktura fra NOf for Ringeriksløpetr'KM 2021 kom ikke tidsnok til å bli med på

regnskapet far 2021. og de utgiftene vil bli ført på budsjettet for 2022'

Revisor ls fr11m rapport for giennomgeng åv regnskapet ng anbefalte Årsmøtet å godkjenne det-

Vedtak:
R.egnskapet for 202 I med et overskud«l på kr I 23 ' 1 94 på drift og et overskudd på

kr ?0.181 på kartregnskap god§ennes.

§ak4. Forslagtit årsPlan 2022

Møteleder ba utvalgsledeme kort giennomgå sine planer og ba om innspiil fra fusmøtedeltakeme.

For Trim- og tur-o-utvalget redegjorde Lars Berglund for årsplanen'

Det kom noen kommentar§r og rettelser.

åu
Jubileumst'esten er i oktober.

AU har også ansvar for å avslutte trigpunktdugrraden'

Agange\nents$,lval qet

lngen kommentar

KarruNalget

Karnrtvalgets årsplan skal være denne:

Kartprosjekter under arbeid

Leinåqen
O-kart 6ver l.eineåsen på Røyse synfares av Kari §trande og Monen Dåsrres'

Fanteputten
O-kart over «FanteputteD) synfares av Kari Strande og Morten Dåsnes.

Twifiord skole
Sk"t-k"rt **Tyri{ord skole. §ynfaring gløres av Mikkel Berglund og reinteguing utforcs av Mikkel

eller Helge Graffer

Hallinebv nord
Nærkart på Haltingby blir revidert og reintegnet av Mikkel Berglund

Løvlia
p.tt. Ufir NM-kart i2027og karerosjektet er et samarbeid med IL Tyrving. Avtale angående økonomi

og videre bruk, m.m. er giort. Spillemiddelsøknad er avslått og ny søknad er sendt.

Bergermoen
furt"t 

"iuppdatert 
med nyrynfaring fra Eggemoen-kartet, samt oppdatering av byggefelt øst for E6.

Nye hogståater blir oppditert av Fossekallen som skal benytre kartet til tur-orientering i 2022.



Vi vit fortsette sarsingen på skolekart i 2022 og vi vil søke støtte for {lere kan' En kartplan vil bli

utarbeidet sarunen medArrangementsutvalget sg Trim og turorienterings-utvalget'

Bekruttsnng' oq trenins§

Ingen kommentarer'

Trim- ()s tur-o-ufvals.et

En setning om Stolpejakten skal rned: Det alrangeres stolpejakt i Hole i2022.

Vedtak:
Forslaget til årsplan for ?022 med korrigeringrr oversendes nytt styre for endelig behandling,

Sak 5. Budsjett 2022, eget dokumenter-

Fastsetting av medlemskontingent ble behandlet under dette punktet.

I. M-ed.femskontingent'

Med den gode økonomien vi har, la styret tranr et tbrslag om at medlemskontingenten ble holdt på

samme nivå som i2AZl.

2. Budsjgu

Brede Gundersen retlegiorde for budsjenet for 2A22. Det er budsjeuert med et underskudd både på

drift og på kartbudsjsttet. Utestående faktura fra NOF legges inn i budsjeuet.

!-edtak:
l. Medlemskontingcnten for 2021 fastsettes til:

o Enkeltmedlemmer under 2l år kr 250

o Enkeltmedlemmer 2l år og eldre kr 550

o Støttemedlemmer k 250

o FamiliemedlemskaP k 1?00

o Seniormedlem kr 0*
+seniomredlem er noe du tår tilbud om å bli, etter styrets vurdering, hvis du ikke Ienger har muligheten til å løpe

aktiø.

2. Budsjettet ble enstemmig vedtatt'

§ak6. Organisosionsstruktur
Styret hadde ingen forslag til endring av organisasjonsstrukturenr men klubbens aktiviteter har

forandra seg og styret hadde forslag til å endre noen underfunksjoner og nar'n i

organisasjonsstrukturen i tråd med dette.

Vedtak:
Gjeldende organisasjonsplan opprettholdes, men med tø'lgende endringer:

a) Eetegnelsen Revisor endres trl Konn'ollutvalg.

b) Funksjonen under AU Eggemomila strykes.

c) Funksjonen under Trim- og tur'o-utvalgel Ti på ropp strykes.

d) Funksjonen Stolpeiakten legges under Trim- og tur-o*utvalget'

lttt^



§nk?. Innkomaee*ker.

7"1 Klnbbutviklinrlffi-}t{[§ -:E ii^,
Styret hadde lagt fram et forslag om at dettidligere dokurmntet Måldokumnt 2017'2021 i[&e

videreføres, mcn erstattcs åv.dokumentotKlubbuwikl:11192022-2026. Nesttedcr Livc Ytrehns

redegiorde,fior dalcumentct

Årsmenets kommentarer : Foto-oer ikke lenger er dlbud og raden strykes under måltall for Tur-o på

s.7.

?.2 Klubbmertcrskap - ny klesseinndeling

$tyrrt hadds lag å,am foatag om ny klasseisndcliog på Hubbursstsrskapst, Kristins,Srønlu$d

redegi orde for forslaget.

Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

Vedtnk:

-i-l*r"ippenei.dokurnentet ffuååiltvikling.2012-?026,btirgieldende for klubben deir neste
' femårs-perindan.

2. Klasseinndeling for klubbmesterskapet btir fra og med 2022 slik:

? km:,1511, H-12, D 13-14, H l3-l4iD?0:, [I ?0*, &Fm?ka{kårc§ iHrq Hubbme§tsr)

4lm: D 15-16, H 15-16, D 40-, H 40-, åpen 4 km (kåres ikke klubbmester)

6 km: B t?', H l?-

Sek t. Valg
Valgkomiæk, har be*ått av (iersti §ræte §orn pres§$tsrte ksmiteeus itmstltitrg. 

"rymiteen 
har fttt

tiltitsvalgfe fil ,alle valg med uagtsk er Ribbsmcrsjen. Å,rsinøtet,overlater til AU å fifl$e en ansl.arlig

for fubbemarsjen.

Kristien §ihle la &aln sfyrq§: forslag til,valskomitå tor 20?2.

Kratetiug i BuOK hotdss l5.febqar , ?AZZ. ForsJag fil,rcpresøntanter cr: Kristian Kihle, Årnlaug

Skjævetand og Karen Backe Langum. Styret fåf fullmalc til å velge erstattere.

Årsrnøot bes om å p styret futlnrakt til å velge representaater til kretstinget i 2023, i fatl dptte

berammee før ROL* årsinøte. 
,

Åæqøæt bss om å gi styrer ftllmakrtil å velge rspr€§sn@lt(er) til,&suøer i'Riagerike ld(ett§råd-

jåÅ



Vedtek:
I. Sryret ble enstemmig valgt.

2. Styrets forslag til valgkomite for 2022 ble valgX.

3. Som representanter til BuOKs kretsting I7.03.21 velges Kristian Kihle, Arnlaug Skjæveland

og Karen Backe Langum. Sryrct velgtr en erstatter ved forfall.

4, §ryret får fullmakt til å velge rsprssentanter til ketstinge r i ?023, i Ibll dette berammes før

ROLs årsmøte.

5. Sryret ffir fullmah til å velge utsendinger til årsmøtet i Ringerike ldrettsråd.

6. Tillitsvalgte i Ringerike oJag ?022 er vist under, styremedlemmer er markert med uthevet

skrift:

LedErlEKT §tig Melling

Medlem (Iager) Kjersti Stræte

Medlem (drakter)

Medlem (ROL kantsell) §isset Skovly

Oppgave Nsvn

Ledcr Kristian Kihle
N estleder;'sekretær/politiattester/taushetserklæring Arnlrug §kjæveland

Kasserer Karen Backe Langum

Funksjoner under AU

Hjemmeside Sdg Melling

Ribbernarsjen

Grenaderen Per Erik Opseth

Arrangementsutvelg

i Medlenr (VDG) Frode Løset

Trim- og tur-o-utvalg

Line Arnevik

Medlem Ragnhild E. Hultgreen

Juha Viena

Rekrutterings- og treningsuwalg
Lederbarneidrettsansvarlig Kristine Grønlund

Medlem Lars Berglund

Monen Dåsues

Samuel §chiess til junilKjersti Stræte fra juni

Medlem (kartsalg) Helge Graffer

Medlem Kari §trande

Lars-lnge Arnevik

Ått



Frode Løset

Valgkonite

Kari §trande

i Varamedlem

Trine Trongmo Opseth

Anne- Kristin Kvamme

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

Etter at der formelle rnøtet var over, fikk BredE H. Gundersen, Kari §trande og Live Ytrehus blomster

for mangeårig innsats som henholdsvis kasserer, leder av Arrangementsuwalget og nestleder. Marion

Amundsen skulte også hatt blomster som leder av Trim- og tur-o-utvalget, men var ikke til stede pa

årsmøtet. Videre fikk Kjersti §træte blomster for å lsde valgkomitæn, og Frode Løset for å lede

møtet.

Ålte deltakerne på fusmøtct fikk et lodd ved ankornst, og det bte til slutt trukket flere vinnere av O-

boka 2021.

10.02.2022

Live Ytrehus

relbrent

T^t* ,4 r-r-
Torbjørn NørbechAnne*Kristin Kvamme


