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Ringerike o-lag                                                 
www.ringerike-o-lag.no 

 
 

Referat fra styremøtet  
Mandag 18.januar, 2021 kl.18.00 -21.00 på Teams 
 
Til stede: Kristian Kihle (leder),  
Helge Graffer (Kartutvalget), Kristine Grønlund (Rekruttering- og treningsutvalget), Kari Strande 
(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær).  Gjest 19.00-19.30: 
Frode Løset (valgkomiteen).  
 
Forfall: Marion Amundsen (Tur-o utvalget), 
 

SAK 01/21 Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 16.november, 2020 

Referatet er godkjent. 

SAK 02/21 Informasjon og referatsaker 

- Kretsting BuOK, 17.mars,2021.  Årsmøtet i ROL skal den 11.02.21 velge representanter til 
tinget og styret legger fram forslag om at årsmøtet velger lagets nye leder, nye nestleder samt 
et styremedlem til som representanter.  Videre må årsmøtet gi styret fullmakt til å velge 
representanter til kretstinget 2022, i fall dette berammes før ROLs neste årsmøte. 
 

- Ny sponsoravtale med Sparebank 1 er inngått, varighet tre år fra 1.12.20. 
 

- Ut fra gjeldende smittevernregler med maks 10 møtedeltakere kan ikke årsmøtet gjennomføres 
fysisk.  Det må informeres på hjemmesida og Facebook om at møtet holdes digitalt hvis det 
ikke det blir endringer i reglene for antall mennesker som kan møtes.  
 

SAK 03/21 Årsmelding 2020 med vedlegg 

Arrangementsutvalget, Kartutvalget og Rekrutt- og treningsutvalget hadde levert forslag til 
årsrapporter som ble gjennomgått i møtet.   

Vedleggene til årsmeldingen: 

1. Resultatoversikt: Live setter opp en foreløpig resultatoversikt. 
2. Representasjon og verv: 

Buskerud o-krets medlem aktivitetskomiteen/ansvar Hovedløp og O-landsleir: Lars Berglund. 
Buskerud o-krets ting 10.02: Kristine Grønlund, Brede H. Gundersen og Kristian Kihle  
Buskerud o-krets lagledermøte/terminlistemøte 21.09:   Kristine Grønlund og Kari Strande 
NOFs trenerkurs:  Kristine Grønlund, trenerutvikler 
Ringerike idrettsråd, årsmøte 10.02:  Kari Strande 
Hole idrettsråd, årsmøte 24.09 (observatørstatus):  Brede H. Gundersen 
Nettverk frivillige organisasjoner E16/Ringeriksbanen:  Frode Løset 
 

3. Oversikt over drakter: Brede sender oversikten han har fått av Knut Aas 
 

4.  Oversikt over materiell: Kari har sendt liste. 
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5. Målstruktur 2017-2021: Brede har skaffet tall for aktivitetsmål 1.1 og 1.2, Live ser på resten.  
For å forberede at det i 2021 skal vedtas en ny målstruktur, kom det forslag om at 
årsmøtedeltakerne inviteres til en diskusjon om hva som bær være med i den.  Dette 
må fremmes som en egen årsmøtesak fra styret. 
 

Videre saksgang: Kristian sender styrets og AUs årsmelding til Live innen 22.01.  Live etterspør 
årsmelding fra Trim- og tur-o-utvalget.  Live utarbeider utkast til Årsmelding med vedlegg som sendes 
styremedlemmene umiddelbart og de gir kommentarer eller rettelser innen 28.01.  Årsrapporten legges 
sammen med resten av årsmøtepapirene på hjemmesida senest 4.februar. 

 

SAK 04/21 Regnskap 2020.  Budsjett 2021. 

Kari hadde kommet med et forslag om internprising av kart.  Vi diskuterte dette, og kom fram til at vi 
fortsatt ikke tar noe for kart brukt til trening, men at andre kart prises som vedtatt. 

Vedtak:  Kart til Tur-o, terminfesta løp og andre løp som er registrert i Eventor belastes med kr 10,-    
                per kart til ROLs kartfond. 
 
Brede la fram et regnskap der denne overføringen var tatt med, og det viser at vi går med solid 
overskudd i 2020 

Brede har sendt ut forslag til budsjett for 2021, og vi bearbeidet dette etter den aktiviteten utvalgene 
tenker seg i 2021. For å spare tid ble ikke kartregnskapet gjennomgått. 

Ut fra at klubbøkonomiene er god, hadde Kristine forslag om at medlemmene kunne slippe egenandel 
på startkontingenten i 2021, med noen unntak.  Styret støtter dette, men forslaget må legges fram som 
en sak på årsmøtet i form at to budsjett: ett med inntekt fra startkontingenter og ett uten.  
Retningslinjene for startkontingent og egenandeler ved o-løp må oppdateres, sist justert 13.02.20.   

Videre saksgang: Kristine kommer med et forslag til ny tekst på retningslinjene «Startkontingent og 
egenandeler ved O-løp for ROL-medlemmer». For kartdelen av budsjettet sender Helge nye tall.  
Brede sluttfører to forslag til budsjett, ett med – og ett uten inntekter fra startkontingent og sender det 
til styret for kommentarer før det legges ut på hjemmesida.   Regnskap 2020 og Budsjett 2021 legges 
ut på hjemmesida senest 4.februar. 

 

SAK 05/21  Årsplan 2021 

Arrangementsutvalget, Kartutvalget og Rekruttering- og treningsutvalget hadde sendt forslag til 
årsplaner.  Vi gikk gjennom disse. 

Videre saksgang:  Live etterlyser årsplan fra Trim- og tur-o-utvalget. Live utarbeider utkast til 
Årsplan 2021 som sendes styremedlemmene umiddelbart og de gir kommentarer eller rettelser innen 
28.01.  Årsplanen legges sammen med resten av årsmøtepapirene på hjemmesida senest 4.februar. 
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SAK 06/21 Andre årsmøtesaker 

- Medlemskontingent.   
Styret foreslår at medlemskontingenten ikke endres.   
 

- Organisasjonsstruktur 
Styret har ingen forslag til endringer. 
 

- Innkomne saker 
1.  ROL skal utarbeide ny målstruktur for perioden 2021-25.  Årsmøtet inviteres 

til å diskutere hva den bør inneholde. Hva bør klubben ha som overordna mål, 
særlige satsningsområder, aktivitetsmål og resultatmål i perioden 2021-20215? 
 

2. NIF har vedtatt ny lovnorm for idrettslag som gjelder fra  01.01.2021.  Denne 
innebærer endringer av vår lov, som ble vedtatt på årsmøtet 25.01.2018.  
Kristine og Live går gjennom den nye lovteksten og utarbeider ny tekst til 
ROLslov som kan vedtas på årsmøtet 2021. 

 
- Forslag til medlemmer i valgkomiteen 

Kristian kommer med et forslag etter å ha snakket med årets valgkomité 
 

- Bevertning og loddtrekning 
Hvis fysisk årsmøte sørger Ringkollstua for kaffe, mineralvann og kaffebrød. Alle 
deltakere på årsmøtet får et lodd ved inngangen og er med i loddtrekningen av: 
  
1. Et gavekort på kr 2000 i en sportsforretning. 
2. Et tommelkompass. 
 
Styremedlemmer er årsmøtedeltakere med lodd på like vilkår som andre 
medlemmer.  Loddtrekningen gjennomføres også ved et digitalt årsmøte.  

 
- Ordstyrer 

Kristian spør noen aktuelle 
 

SAK 07/21  Eventuelt 

- Søknad Koronakrisepakke 3 NIF.  Minstetap det kan søkes om er kr 25.000.  Vi har 
budsjettert med et tap på kr 23.000 for Eggemomila, og er dermed ikke søknadsberettiget.  
 

- Holeværingens nye klubbhus, skal vi gå inn i det på noen måte?  Kari foreslo at vi kunne gå 
inn i nybygget med en engangssum, som kunne gi oss rettigheter til å låne huset av og til.  Et 
godt forslag, som Kari fikk støtte til å lufte uformelt med Holeværingen. 
 

- NOF:  OCAD/Purple Pen-kurs og Trener 2-kurs.  Vi har fått invitasjon til kurs som er sendt til 
noen aktuelle medlemmer.  Vi ønsker at alle medlemmer skal få invitasjonene, og Kristine 
legger dem ut på hjemmesida.  Kursavgiften betales av ROL. 
 

- Valgkomiteens innspill til styret om rekruttering m.m.  Medlem i valgkomiteen Frode Løset 
deltok på møtet i en halvtimes tid.  Valgkomiteen hadde diskutert den manglende 
rekrutteringen til styreverv og medlemsmassen generelt. Hva med å sette ned en 
kreativitetskomité, strategikomité eller plukke ut noen personer som kunne tenke nye, kreative 
tanker om rekruttering?  Alle i styret føler på problemet, men er usikre på effekten av en egen 
komité.  Vi er enige om at vi kunne trenge hjelp, inspirasjon og ressurser til å utarbeide  
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strategier, brosjyremateriell og drive PR, men ønsker at dette skal ha en forankring hos de 
utvalgene som allerede eksisterer.  Ny målstruktur skal utarbeides, strategier og ideer bør sees 
i sammenheng med den.  Kanskje vi oppnår noe ved å løsrive styremedlemmene fra vanlige 
«driftsoppgaver» og arrangere noen temamøter i tillegg til de årlige 4 styremøtene, gjerne med 
inviterte inspirasjonskilder fra O-kretsen eller andre eksterne?  Vi lot spørsmålet bli hengende. 

                
 

 

Neste møte: Settes opp etter Årsmøtet 2021  

 
 
19.01.21 
Live Ytrehus 
referent  


