Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

07/05-2012

Tid

20.00

Sted

Beddingen 8

Til stede: Eirik Jørum, Terje Kanstad (fra kl.20.45), Halvor Eid Nielsen, Jon Arne
Klemetsaune, Tone Østgaard
Fravær: Kirsti

Midttømme

Referent

Møte slutt

Tone Østgaard

22.30

Neste møte

4.juni 2012
m/utvalg

Saknr Saksopplysninger
Oppfølging referat forrige møte:
1.
•
•
•

•
•
•

2.

Stormøte med utvalgsmedlemmer neste styremøte 4/6
Halvor blir STOK administrator til Eventor.
Halvor vil sørge for at Skogskarene og Skogsjentenes
arrangement kommer i Eventor. De kan ikke ha egne
arrangement i år pga mange nok, men muligheter neste år. Jon
Arne tar kontakt.
Facebook i drift – 37 venner pr dd. Alle i styret får administrator
rett når de tegner seg som venn.
Eirik har nå også administrator rett på websiden.
Info til skolene om skolekart gjenstår.

3

Ansvar

Jon Arne

Terje

Økonomisk Status pr.30.04:
Liten aktivitet utenom Hovedløpsprosjektet. Faktura kretskontigent
sendes ut snart. Trener II kurs foregår for tiden i regi NOF. STOK kan
støtte klubbene med dette med midler fra NOF til trenerkurs.

3.

Antall sider

Tone

Nytt fra utvalgene:
Teknisk: møte. Samme arbeidsfordeling som i 2011. Eirik hatt kartmøte
med kommunen. Se sak 6.
Rekrutt & Topp-idrett: ingen møteaktivitet .

4.

Juniorsamarbeid i kretsen:
Mål for Samarbeidet:
*Tilrettelegge for utvikling og gode trenings forhold.
*Skape en fellesfølelse og styrke samholdet for alle juniorløpere i STOK
(ca.30-35)
God respons fra byklubber og Selbu. Flere nye initiativ: felles
reiseopplegg, tirsdagstreninger, løpstester, kretslag på store stafetter,
facebook og fellesmøter for juniorer tilsvarende Hovedløpsprosjektet,
kanskje sammen med 16 åringer som er på veg inn i miljøet.

Halvor/
Eirik

Frist

5.

Skolesprint/Skolekart:
Hvordan etablere kontakt med skolene? Tidl. reiste kretssekretær rundt.
Erfaring tilsier at forhåndskursing for 5.trinn førte til bedre skolesprint.
600-700 unger gjennomførte skolesprinten i 2011, en betydelig nedgang
fra den tidl. Gildesprinten. Terje lager skriv til skolene og informerer om
skoleportalen. Handlingsplan utarbeides på klubbsamlingen 21/5.

6.

Terje

Kartavtale med Trondheim Kommune:
Kartgrunnlag: Eirik har hatt møte med Trondheim kommune,
Idrettsrådet og Wing. Kommunens praksis i 2012 er at o-klubbene
betaler 25% av den ordinære prisen. Dersom o-klubbene returnerer
oppdaterte kartdata (Ocad) behøver de ikke betale i det hele tatt.

7.

Andre ting som kom opp: NOF krever at kartlederne i klubbene skal
melde inn til kretsen sine kartplaner (4-årige), som en forutsetning for å
søke om støtte (tippemidler etc). Kretsen skal videre informere
idrettsrådene om dette. Det ble også kommunisert et behov for at
klubbene i Trondheim blir enige om grenser mellom kartområder og om
eventuelt samarbeid på kartsiden. Trondheim kommune etterlyser også
en ryddighet blant klubbene i forhold til kartgrunnlag at dette innhentes
fra kommunen og ikke fra andre kilder. I flg. Jon Arne er det mer aktuelt å
kjøpe kartgrunnlag fra kommunen ved nye kart. Kartansvarlig i klubbene
oppfordres til å møte på strategisamlingen for å diskutere nærmere.
Felles kartdatabase? Delingsvariant på noen kart?
Planlegging av Strategisamling:
•
•

•
•
•
•

•

Terje har booket auditoriet og møterom er tilgjengelig.
Tone sender ut handlingsplan fra 2010 til klubbene sammen med
oppfordring til deltakelse. ST Idrettskrets strategidokument
vedtatt på Oppdal kan også refereres.
Klubbene bes sende flere (gjerne 3-4) deltakere for å dekke de 3
gruppene, inkl. en kartansvarlig, på klubbsamlingen.
Gruppene ledet av utvalgsledere. Eirik & Tone roterer.
STOK har kundeforhold til Dolly Dimples. Bestiller pizza til ca. kl.
18.15 – etter Bjørnar. Terje ordner te/kaffe.
Vegen videre: Gruppeledere sørger for at utvalgsreferatene er
klar til påfølgende STOK styremøte (foreløpig 4/6). Utkast til
handlingsplan utarbeides på stormøte med utvalgsmedlemmer
4.juni. Etterpåfølgende høringsrunde blant klubbene. Tone &
Eirik kan være tilstede på ulike klubbmøter (ca.9 klubber).
Innspill tilbake innen midt September. Handlingsplan ferdig til
1.okt. 3-årig plan fremlegges på kretstinget.
Fellesmailingliste for juniorene i STOK

Jon Arne

Tone

Tona/Hallv
ar

8.

Referat STIK Kretsting:

Eirik deltok på Oppdal. Terje Roel og Olve Morken valgt som hhv
leder og nestleder i STIK. STOK naturlig høringspartner på
kommunens arealdelplan og forventer å gi innspill vedr.
skiaområder i Bymarka.
9.

STAR-Cup 2012:

Opplegg klart. Eventor vil brukes til å fordele poeng og produsere
ranking lister. Bruker samme klasser som i fjor: 13-16, 17-18, 1920, 21. Halvor arrangementsansvarlig på Eventor.
10.

Avtale mellom STOK og MNSBIK -orientering:

Kartavtale i boks. Kr. 40 pr start, hvorav kr.10 til STOK.
Forhandlinger om ny avtale til høsten.
11.

Jubileumsaktiviteter 2013:
Ble jubileumshefte laget ifm 25 års jubileet? Jon Arne sjekker.
Etablere en jubileumskomitee med formål å skape blest rundt
orienteringssporten i 2013, for eksempel jubileumshelg,
sykkelorientering, gateløp. Ser etter 2-3 komiteemedlemmer.

12.

Eirik

Evt.
Terje kan ikke delta på styremøte 4.juni. Vurdere å flytte frem til tirsdag
29.mai om Eirik ikke skal på reise. Tone ser etter andre alternativ.

Jon Arne
Alle

Tone

