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

 
 

Referat fra styremøtet  
Mandag 22.mars, 2021 kl.19.00 – 20.45 på Teams 
 
Til stede:   Kristian Kihle (leder), Lars-Inge Arnevik (Kartutvalget), Kristine Grønlund (Rekruttering- 
og treningsutvalget), Kari Strande (Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live 
Ytrehus (sekretær) 
 
Forfall:  Marion Amundsen (Tur-o-utvalget) 
 
SAK 08/21 Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 18.januar, 2021 

Referatet er godkjent. 
 

SAK 09/21 Informasjon og referatsaker 

- Årsmøte Ringerike idrettsråd 08.03.21 ble gjennomført på Teams, Live representerte ROL.  
Idrettsrådet har gått med overskudd på egne midler, og dette skal på en eller annen måte 
komme klubbene til gode.  Årsmøtet vedtok ny fordeling av LAM midler slik at 40% skal gå 
til barn, 45% til ungdom, 10% til aktivitet og 5% til likestilling (paraidrett). 
 

- Kretsting BuOK 17.03.21 ble gjennomført på Teams,  Kristian, Kristine og Live representerte 
ROL.  Vi gratulere Kari Strande som nyvalgt leder av teknisk komité.  O-kretsens 
handlingsprogram for 2021 ble vedtatt og de målene som er satt opp her bør tas med når vi 
skal se på ny målstruktur for 2022-26.  I forbindelse med at Buskerud O-krets er 75 år vil det, 
hvis smittetrykket tillater det, inviteres til en Jubileumsstafett fra Kongsberg til Drammen 
lørdag 12.06.    
 

- Invitasjon fra NOF om arrangørseminar med fokus på TD-rollen torsdag 8.april.  Kari Strande 
og Morten Dåsnes deltar.  Begge er kontrollører for NM 2022.  
 

- Invitasjon fra Idrettsrådet/Viken idrettskrets om å være med på «Bring back better» i uke 39.  
Kristian svarer at vi er positive.  Det kan for eksempel legges ut ei enkel o-løype i 
Schjongslunden. 
 

- Kretsen skal ha kontrollører til kretsløp. ROL sender aktuelle navn til kretsen via Kari. 
 

- Kristian har meldt Holeværingen IL om at vi har gitt en pengegave til deres nye klubbhus på 
Kleiva.  
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SAK 10/21 Endelig årsplan/ Status fra utvalgene 

Rekruttering-og treningsutvalget 

Det er ingen endring av Årsplanen slik den ble lagt fram på Årsmøtet, men på grunn av gjeldende 
koronaforskrift er det ingen trening foreløpig, og vokenkurset er utsatt til 4.mai.  Det er ikke lagt opp 
til noen felles klubbturer i vårsemestert. 

ROL er ansvarlig for BuOKs O-troll-leir.  Den arrangeres som en dagssamling på Ringkollen lørdag 
19.juni. 

Når det ikke er tillatt med fellestrening satser vi på egentreningsløyper. 

 

Arrangementsutvalget 

Årsplanen slik den ble vedtatt på Årsmøtet endres ikke, men det blir mange forandringer i aktiviteter 
på grunn av gjeldende koronaforskrift.  Karusellen 2.påskedag flyttes til 3.juni, og vi må se an om 
karusellene 15. og 22.april kan gjennomføres når det kommer nye regler etter påske.  Vi håper 
karusellen i mai og juni kan gå som planlagt, og arrangementet på Kleivstua 13.juni. 

Stolpejakt i Hole planlegges med 50-60 stolper i området Sundvollen/Kroksund/Elstangen og vil være 
klart fra månedsskiftet april/mai. 

Night Hawk 2021.  Kari og Lars-Inge ser på aktuell samlingsplass.  

 

Kartutvalget 

Årsplanen endres ikke slik den ble vedtatt.  Årsmøtet ba om at våre skolekart ble lagt ut på NOFs 
portal.  Det er gjort for noen kart, og flere følger.   

Arbeidet med kartprosjektene er i gang:  Helge Graffer følger opp NM-kartet over Løvlia, Mikkel 
Berglund har sagt seg interessert i å synfare skolegårdskart og Leif Roger Hultgreen vil forfine litt på 
kartet over Kårstadtjernet.  I tillegg har Fossekallen IL fått oversendt grunnlaget for Bergerbakken-
kartet for å lage noe til skolekart/stolpejakt. 

 

Trim- og tur-o-utvalget 

I den Årsplanen som blei lagt fram for Årsmøtet var det ikke lagt opp til turorientering i Hole.  
Årsmøtet kom med en henstilling om at det burde være det, og utvalget har derfor tatt ut 
Kartverkskogen fra planen og lagt inn poster på Kleivstua isteden.  De andre områdene er som før 
Hovsmarka, Kilemoen, Kårstadtjernet og Ringkollen/Glisetra. 

Vi bør promotere turorienteringa vår og særlig informere om hvor man kan få kjøpt konvolutter nå når 
mange butikker er stengt.  Kristian tar kontakt med Marion og diskuterer hvordan det kan gjøres.  

 

 

Vedtak:  Årsplan 2020 slik den ble lagt fram på Årsmøtet er vedtatt, men med endring av 
                kartområdene for tur-o.  Kleivstua er tatt inn og Kartverkskogen går ut.  
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SAK 11/21 Fra AU 

- Taushetserklæring 2021.  Klubbens kasserer og nestleder skal undertegne taushetserklæring.  
Det var gjenvalg i begge funksjoner, og gjeldende taushetserklæringer er fortsatt gyldige.  
 

- Politiattester 2021.  Alle medlemmer av Rekruttering- og treningsutvalget skal ha politiattest, 
og de har ubegrenset gyldighet.  Samuel Schiess ble valgt inn i utvalget og må ha politiattest, 
det var gjenvalg på de andre medlemmene. 
 

- Årsklokke 2021/møteplan 2021.  Det kom noen rettelser til det utsendte forslaget på 
Årsklokke og vi ble enige om disse møtedatoene:  Styremøter 20.september og 15.november.  
AU-møter:  26.april og 13.desember.  Live oppdaterer Årsklokka. 
 

- Tillitsvalgte 2021.  Oppdatert liste er lagt ut på hjemmesida, e-post og telefon til Samuel må 
legges inn.  Det var også noen andre rettelser, Live oppdaterer og sørger for at opplysningene 
på hjemmesida er ajour. Lars-Inge legger inn videresending av kartleder@ringerike-o-lag.net 
til sin e-postadresse. 
 

- Søknad tilskuddsmidler NOF er sendt 19/3-21 for Verdens o-dag, Aktivitetscamp barn og 
unge og Arrangere kurs i kart og kompass for voksne. 
 

- Søke Kraftriket frist 01.04.21 om materiell til hovedsakelig Night Hawk:  beachflagg, 
aggregat og lyskastere.  Ansvar Live med innspill fra Kari. 
 

- Klubbmesterskapet 2021 arrangeres fortrinnsvis i juni, men vi må se an hvilke 
smittevernregler som gjelder.  Foreslått dato tirsdag 22.juni fra Retthellsetra med Kari/Morten 
som løypeleggere. 
 

- Valgkomité 2021 blir bestemt på styremøtet i september. 
 

- Historisk skrift ROL 50 år 2022.  Gudmund Bakke er forespurt, men hadde ikke anledning til 
å ta på seg oppgaven.  Det jobbes med andre alternativer. 
 

- Årsmøtets bestilling om at klubben gir tilbakemelding på unødvendig detaljstyring fra O-krets 
og Idrettskrets.  AU ser på dette på møtet 26.04. 

 

SAK 12/21 Økonomi 

- Nye retningslinjer for dekking av startkontingent.  På årsmøtet la styret fram et forslag til 
dekking av startkontingent som tar hensyn til lagets gode økonomi.  Dette fikk årsmøtets 
tilslutning, men i tillegg mente årsmøtet at VM for veteraner og ferieløp i Norge kunne 
dekkes.  Styret hadde ingen innvendinger mot dette.  De nye reglene  gjøres tilgjengelig på 
hjemmesida, ansvar Live.  

 

Vedtak:   Startkontongent dekkes slik det ble lagt fram på årsmøtet og med de endringer 
                 årsmøtet foreslo.  Reglene blir slik: 

 Klubben dekker startkontingent for alle medlemmer i terminfestede løp i Norge. 
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 Løp i utlandet dekkes for medlemmer til og med 20 år.  Øvrige medlemmer betaler fullt ut 
selv.  Unntaket er klubbturer, hvor styret fastsetter regler for dekking til den enkelte tur.  
VM for veteraner dekkes også fullt ut. 

 Løpere som ikke starter i et løp de er påmeldt til, dekker startkontingenten selv.  Unntatt er 
forfall til løp på grunn av sykdom eller skade. 

 Etteranmeldingsavgift dekkes av den enkelte løper.  Unntaket er medlemmer til og med 20 
år, hvor klubben dekker etteranmeldingsavgift. 

 Løp hvor betaling skjer direkte til arrangør fra den enkelte løper, f.eks. kontantbetaling 
eller Vipps, dekkes av den enkelte løper med unntak for de til og med 20 år. (Dette for å 
forenkle kassererjobben.) 

 
 

- Medlemsavgift.  Årsmøtet vedtok uendrete kontingentsatser i 2021, men ba om at kategorien 
«seniormedlem» ble presisert.  Seniormedlem er et tilbud du får, etter styrets vurdering, når du 
ikke lenger kan løpe aktivt. Satsene for medlemskontingent med presisering av  kategorien 
seniormedlem gjøres kjent på hjemmesida, ansvar Live. 
 

- Kasserer la fram revidert budsjett.  Endringen gjelder bidrag på kr 20000 til Holeværingens 
nye klubbhus.   
 

SAK 13/21 Klubbutvikling / Målstruktur 2022-26 

Det kom mange innspill til den nye målstrukturen på årsmøtet.  Vi gikk ikke inn på disse, men 
diskuterte bare saksgangen i prosessen. Vi kom fram til dette: 

1. AU-møte 26.04:  AU utarbeider et forslag til overordna mål for perioden 2022-26.  
2. Utvalgsmøter våren 2021:  Utvalgene jobber videre hver for seg om delmål for sine 

ansvarsområder. 
3. Ekstra styremøte høsten 2021:  Et samlet styre, evt utvidet med ekstra medlemmer eller 

bidragsytere, konkretiserer forslagene. En skisse til Måldokumentet utarbeides. 
4. Åpent medlemsmøte  høsten 2021 (evt. med invitasjon av klubbutviklere eller eksterne 

bidragsytere):  Medlemmene kommer med synspunkter  og innspill til Måldokumentet. 
5.  Styremøte 15.11:  Styret blir enig om et Måldokument 2022-26 som skal legges fram for 

Årsmøtet 2022.  

 

SAK 14/21 Eventuelt 

NOF har lagd et utkast til framtidig strategi som skal diskuteres kretsvis, jfr. e-post fra Kari 22.03.21.  
Synspunkter fra ROL meldes Kari snarest. Lenke til «Strategi 2020-2026»: 

http://www.orientering.no/media/filer_public/cb/00/cb00ffaf-89e3-4cc4-9338-
ec9c15c473d3/strategidokument_2020-2026_nof.pdf 

 

 

Neste møte:  20.september, 2021 

 

23.03.21 
Live Ytrehus 
referent 


