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Referat fra styremøtet
Mandag 15.november, 2021 kl.18.00 –
Til stede: Kristian Kihle (leder), Lars-Inge Arnevik (Kartutvalget), Kristine Grønlund (Rekrutteringog treningsutvalget), Kari Strande (Arrangementsutvalget, på Teams), Brede Gundersen (kasserer) og
Live Ytrehus (sekretær, på Teams)
Forfall: Marion Amundsen (Tur-o-utvalget)
SAK 23/21 Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 20.september, 2021
Referatet er godkjent.
SAK 24/21 Informasjon og referatsaker
-

-

Årsmøtet i Hole idrettsråd 28.09, Brede deltok.
BUOK Lagmøte med Terminliste 2022, 27.oktober. Kristian, Kristine og Live var til stede,
pluss Kari i kraft av leder av Teknisk komité. Brevet vi har sendt kretsen (23.09.21) ble
kommentert. NOFs nye strategi ble gjennomgått, og skolekartprosjektet til NOF/BuOK.
Kretskoordinator Kenneth Buch vil bli brukt på skolene i Ringerike med ROL som bindeledd.
Lars-Inge påpekte at portalen til skolekartprosjektet er mangelfull, kartene blir ikke i riktig
målestokk. Lars-Inge går videre med det.
NOFs kompetansehelg 30.-31.oktober, Kristine og Samuel deltok. Kristine holdt innlegg om
rekrutteringsarbeidet i ROL.

SAK 25/21 Status fra utvalgene
Arrangementsutvalget
- Nattugla er avviklet med god deltakelse.
- Stolpene fra årets jakt er tatt inn. Det har vært over 100.000 stolpebesøk, 3135 deltakere og
med stolpebesøk hver eneste dag. ROL tar over hovedansvaret for stoplejakten i Hole neste år,
og det er aktuelt at denne aktiviteten sorterer underTrim- og tur-o-utvalget.
Kartutvalget
- Skolekart på Tyristrand er ferdig og er lastet opp i skolekartportalen.
- Hallingby er ferdig, men ikke lagt inn i portalen.
- Revisjon av Hallingby nord har ikke kommet så langt.
- Hogstflater på Kleiva er meldt til Leif-Roger slik at kartet Kleivstua 2021 kan oppdateres.
- Synfaring ferdig for Leineåsen
- Synfaring er nesten ferdig på Vikerfjell.
Rekruttering- og treningsutvalget
- Nattugla er gjennomført
- Vintertreninga er i gang. Sprint på Vesterntangen i morgen 16.11, det blir første gang på det
kartet.
Trim- og tur-o utvalget
Fossekallen har fått tillatelse til å legge tur o-poster på Bergermoen i 2022.
Her bør det avtales av eventuelle oppdateringer de gjør på kartet må tilbakeføres kartbasen.
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SAK 26/21 Fra AU
-

-

-

-

Vi har søkt Kraftriket fondet om midler 1.oktober, ikke får svar. Har også vært i kontakt med
dem på telefon (Guro Johansen) og på e-post angående sponsorstøtte med reklame, men de har
ikke kommet med noe tilbud.
Rapport på tildelte aktivitetsmidler kr 4000 Verdens o-dag og kr 3000 Voksenkurs er sendt
NOF 9/11/21
Søknad VO-midler NOF er sendt 17.10.21 for én av dagene på KM. Neste år må vi også
tenke på å søke VO-midler for annen opplæring enn terminfesta løp, så som instruktører på
nybegynnerkurs, synfarere o.l.
Valgkomite 2021: Komiteen er ikke klar.
Sesongavslutning/medlemsmøte om Klubbutvikling ble holdt på Fossekallen Ils klubblokaler i
Schjongslunden tirsdag 2.11 med 14 deltakere fra kl. 17-21. Kristian hadde lagt ut
treningsløype for de som ville trimme. Kari delte ut premier for Ringerikskarusellen 2020,
Ringerikskarusellen 2021, Nattugla 2020 og Nattugla 2021. Innsatspokalen for 2021 ble
tildelt Morten Dåsnes for stor aktivitet med trening, løypelegging og Verdens orienteringsdag.
Mesteparten av tida på klubbkvelden var satt av til å diskutere klubbens satsingsområder i
strategisk plan for perioden 2022-26. Medlemmene hadde mange ideer til aktiviteter som vil
styrke klubbmiljøet, og det ble en inspirerende og hyggelig kveld, men som sesongavslutning
fungerte den ikke helt. Vi har pleid å være flere deltakere, og ikke minst flere på
treningsdelen.
Blomster ble sendt Magne Kvamme i forbindelse med hans 80-årsdag 13.11.21.

SAK 27/21 Økonomi
-

Kasserer la fram regnskap og utskrift hovedbok. Vi ligger bedre an enn budsjettet, og går
antakelig overskudd også i år.
Vi er tildelt kr 8000,- fra Hole idrettsråd, begrunnet hovedsakelig med stolpejakten i Hole.
Vi er tildelt LAM-midler fra Ringerike idrettsråd med kr28.600,Vi har søkt Lotteritilsynet om koronastøtte for tap av inntekter på KM. Deltakelsen var lavere
enn vanlig/forventet.
Status for prosjekt «Trigpunkt-rydding»: Av 241 punkter er 165 ferdigstilt og 76 gjenstår. Av
disse er det 15 punkter som ennå ikke har fått sin «fadder». Det er skuffende at Ringerikes
blad ikke har hatt omtale av dugnaden. Vi skal godtgjøre de som er med på dugnaden med kr
2000 til ryddeutstyr, og vi snakket om hvordan denne summen kan utbetales.

Vedtak: Vi gir en dugnadspremie på kr 2000 til hver gruppe som sammen rydder ett eller flere
trigpunkt-områder.
SAK 28/21 ROL-jubileum 2022
Jubileumsfeiring er planlagt lørdag 29.10.22. Lokaler er reservert på Klækken hotell.
SAK 29/21 Klubbutvikling / Strategisk plan 2022-26
Vi avklarte noen av hovedpunktene i planen, og Live foreslo at en redaksjonskomité utarbeidet den
endelige planen.
Vedtak: En redaksjonskomité bestående av Kari, Kristine og Live utarbeider et ferdig
Klubbutviklings-dokument til styremøtet den 17.januar, 2022.
SAK 30/21 Dato for Årsmøtet og frist for Årsmelding
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Årsmøtet holdes torsdag 10.februar på Ringkollstua. Frist for Årsmelding fra utvalgene er mandag
10.januar.

SAK 31/21 Rydding og sanering på lageret
Vi kommer til å få et lager på Hønefoss skole der vi først og fremst flytter det store, tunge utstyret. Vi
gjør ikke noe mer på lageret i Schjongslunden før vi har fått mer lagerplass.

SAK 32/21 Eventuelt
Henvendelse fra Hadeland OL om å bruke Kilemoen til sykkel o-løp helga 7.-8.mai, 2022.
Vi stiller oss positive til dette, og kan bidra på den måten at vi tar med arrangementet i vårt VDG-skriv
til grunneierne.

Neste møte: Mandag 17.januar, 2022 kl.18.00 i Færdenveien 7

15.11.21
Live Ytrehus
referent
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