Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

5/11-2012

Tid

20.00

Sted

Gløshaugen

Til stede: Eirik Jørum, Terje Kanstad, Halvor Eid Nielsen, Tone Østgaard
Fravær: Kirsti

Midttømme, Jon Arne Klemetsaune

Referent

Møte slutt

Tone Østgaard

22.30

Neste møte

3.desember
2012

Saknr Saksopplysninger

Agenda:
1. Referat forrige møte
2. Økonomistatus
3. Forberedelser kretsting
4. Toppidrett
5. Rekrutt
6. Teknisk
7. Jubileum
8. Eventuelt

1.

3

Ansvar

Referat fra forrige møte (10/9):
•
•
•
•

•

2.

Antall sider

Jubileumskomite: Ingen respons. Legges på is.
Skolekartprosjektet: Søknadene antas innsendt av Jon Arne.
Høydehus: Svar sendt til STIK 11/9 - at vi ikke har videre grunnlag for
å uttale oss, men stiller oss bak Olympiatoppens avgjørelse.
Strategi: Ikke presentert på kretsledermøtet, ble idedugnad isteden.
Eirik presenterte til Freidig, og mottok en del innspill. For eksempel
bruke Eventor i tillegg til Idrettsregistreringen som mål på vekst og
rekruttering.
NOF Barne- og Ungdomsmidler: Halvor har sendt NOF rapport på
bruk av junior kretslag midler.

Økonomistatus pr.31.10:
•

•

•
•

Driftsunderskudd på kr. 89 854,10. Det gjenstår derimot en del
inntekter: kartavgift bedrifts-O, ungdomsløp NTNUI, høsttur
Østersund og momskompensasjon som samlet forventes gi et
overskudd ved årsoppgjør.
Hovedløpsprosjektet er i hht budsjett: ca. kr. 67000 kostnader
finansiert via egenandel (kr.33000), NOF tilskudd (kr.11000) og STOK
bidrag (kr.23000).
Terje faktureres for Sportsbua gavekort overskudd.
Trener I kurs: Samkjøre med Nord-Trøndelag. Invitasjon sendes alle
klubber.

Tone

Terje/Tone
Tone

Frist

3.

Forberedelser Kretsting:
•
•
•
•
•
•

•

4.

Tone
Alle

Eirik
Eirik/Terje
Halvor

Toppidrett:
•

•

5.

Tid og Sted: NTNUI, Mandag 25.feb, Kl.19-22.
Budsjettmøte neste møte. Tone lager utkast til møte. Kretsinitiert
rekruttering budsjetteres.
Årsberetning: Utkast til årsberetning fremlegges på neste møte.
Loven: Kretsnorm fremlegges kretstinget med tillegg om styrevalg på
2 år. Styresammensetning tas opp på kretstinget.
Valg: Eirik tar en runde med Ottar Ryen. Turid Arnesen inn i Rekrutt,
Felix og Kirsti går ut.
Premiering STAR-cup: Pokal til 13-14, 15-16, 17-18.. (Ikke veteraner.
19-20?). Gavesjekker? Sportsbua, Oftrec? Terje og Eirik tar møte
med Sportsbua forut for neste møte.
Prestasjonspremien: flere aktuelle kandidater (bl.a. gull i NM).
Gavekort fra Offtrack?

Vintertreninger: hver lørdag fremover. Mulig opphold i desember.
Halvor følger opp om det blir o-tekniske øvelser/løpstester og sender
til Eirik for web-siden.
Organisering av juniorsatsing 2013: Organisering a la
Hovedløpsprosjektet med en ansvarlig kontaktperson i hver klubb.
Eirik følger opp med valgkomiteen om en i toppidrettsutvalget kan ha
juniorsatsingen som hovedfokus.

Halvor

Eirik

Rekrutt:
•

•

Ungdomsløp: Terje dokumenterer endringer fra evalueringsmøtet.
Tilbake til skikkelig arrangørmøte rundt påske med fordeling av løp
på kontrollører etc. Avtale med Sportsbua. Egen logo? Spurt-trøye?
Kr.25 pr premie. Premie ideer legges frem på neste møte.
Rekrutteringssamling: 6 påmeldte pr dd. (30 i Buskerud i dag). Sende
ut påminnelser. Pressemelding: revidere NOF utkast og videresende
klubbene. Terje kan ikke delta. Ordner gjestekort for evt. andre
NTNU-ere som kan delta. Servering: rundstykker?

Terje

Alle
Eirik/ Tone
Tone

6.

Teknisk:
•
•
•

7.

Terminlista 2013: ute til høring. Frist innen utgangen Nov. Klubbene
skal legge løpene inn i Eventor, STOK godkjenner på neste styremøte.
Terminlista viser mange løp, men fortsatt mangel på tilbud om
sommeren. Markedsføre bedrifts-o løp, gjerne med B-løyper.
Kartavtale Heimdal VGS: Vært til høring. Kun en klubb negativ, andre
Trondheimsklubber er positiv. Eirik signerer avtalen.

Eirik

Jubileum:
Pga manglende respons legges en jubileumsmarkering på is. Kan evt.
knyttes opp mot andre eksisterende arrangement.

8.

Evt.
•

•

•

Lønnet koordinator rolle for skolesprinten? Skal en satse på en
skolesprint eller allidrettsaktivitet i idrettslagene om målet er flest
mulig på nybegynnerkurs? Felles profilering a la Tine stafett. Viktig
med noen som brenner for det og har tid på dagtid. Stillingsinstruks
kan evt. tilpasses den riktige kandidat. Averteres via lærerutdanning,
idrettshøyskole, klubber, web/FB etc. Tas opp på rekrutteringssamling.
Bør STOK markedsføre o-idretten til allidretten i fleridrettslag? Og
videreformidle forespørsler til klubbene. Tas opp på
rekrutteringskvelden.
NOF støtte til junior kretslag: Om STOK mottar bidrag (kr.5000)
støttes NTNUI trener med 2 reiser T/R Oslo for etterutdanning
topptrenerkurs i regi Olympiatoppen.

Eirik

Eirik

