
  
  

Møtereferat Møte type  Dato   Tid Sted 
Styremøte STOK  26.04.2017 20.00  Jacob, Trollahaugen 64 
Tilstede: Jacob Hygen, May Torill Moen, Atle Pedersen 
 
 Fraværende: Isak Bergset, Sturla Sæther, Tone 
Østgaard 

 

  
Referent: May Toril  Neste møte: Antall sider 
  Avtales på mail 3 
Saknr Sak Ansvar Frist 
1 Referat fra styremøtet 01.03.2017: 

- Ingen kommentar 
 
 
 

 
 

2 Regnskap 2017: 
  Pga problemer med kretssekretærs PC var ikke regnskapet   
distribuert.  

 
 

 

3 Oppfølging av tildelte midler STFK og NOF 
 
Midler er mottatt fra Norsk orientering og fylket. Jakob distribuerte 
liste over skoleinteressen i forbindelsen med «verdens o-dag 
24.04.2017». til Atle for videre oppfølging . 

 
 
 
Jakob 

 

4 Sammenslåing STOK/NTOK: 
 
Det er pr dato både fordeler og ulemper ved å slå sammen kretsene. 
Holdningen vår er litt aventende. Jakob deltar på idrettskretsens møte 
27.04.17 og temaet er også til debatt der. 

  
 
 
  

 

5 Samarbeidsavtalevtale med Off-track 
 
Off-track har flyttet til nye lokaler på Vegamot 4B, lokalisert sammen 
med E-maps lokaler. Tone legger ut info på hjemmesiden 

 
 
 
Tone 

 

6 Høring om verneområder. 
 
STOK skal gi høring knyttet til Mølmannsdalen på Røros. Dette er det  
mest benyttede kartområdet i området siden 1960-tallet. Høringen 
gjøres i samråd  med Røros IL v/ Frode Sjøvold. 
 
Jakob distribuerer slike høringssaker til de enkelte berørte klubber 
etter hvert som de kommer. 

 
 
Jakob 

 

7 O-Ringen til Åre 2021 
 
3 NTOK (StjørdalsBlink, OK Skøynar og Frol) og 2 STOK (Freidig og 
Wing) samt 6 klubber fra Jamtland har medlt positivt tilbake at de 
ønsker å være samarbeidsklubber. 

  

8 Status tillitsverv – behov for supplering 
Toppidrettsutvalget får Marte Hoff Hagen som leder fra 1.oktober 
2017 og Thomas Eidsmo som medlem som før.  
Jakob sjekker med Isak om det er tilstrekkelig med 2 medlemmer i 
teknisk utvalg. 
Vi sjekker videre for nytt medlem i valgkomiteen.  

  



9 Forestående møter og arrangement 
 
Jakob deltar på STIK ledermøte 27.04 (obligatorisk deltakelse) 

  

10 Fra utvalgene 
Toppidrett: 

Terje skal ha permisjon fra sin stilling på HVGS til høsten. Dette vil ikke 
ha noen betydning for hans innsats knyttet til STOK og 
Toppidrettsutvalget. Aktivitetene som er planlagt kan gjennomføres 
uavhengig av dette. Det betyr at hans arbeidsoppgaver fortsetter som 
før. 

Det blir treningsamling 6. mai i regi av Toppidrettutvalget og 
Kraftsenter Trøndelag på Levanger. Frol er behjelpelig som teknisk 
arrangør. Yngve Skogstad vil holde foredrag. 

12. mai planlegges det søndagstrening i regi av NTNUI. 

Det er søkt om halltid i Ranheimshallen slik vi har hatt de siste år. Har 
forstått det slik at det går i orden. Treninger på tirsdager og fredager. 

Teknisk: 

Kartavtalen: Her har det vært stor framgang. Melhus har blitt med i 
avtalen og "Disk-mappa" med tilgang til alle karta er kommet veldig 
godt i gang. Alle klubbene har nå fått lagt inn karta sine, så prøve 
perioden er godt i gang. Ser ut til å fungere veldig bra. 
 
Har hatt møte angående Sprintkart og synfaring i trondheimsregionen. 
Det er utarbeida ei felles kartfil over sprintkart i Trondheim. 
Klubbgrenser og ansvarsområde er lagt inn. På møte har det vært 
diskutert og vedtatt hvordan distribusjon, kartegning og bruk skal 
gjennomføres. Det er vedtatt standard tegnbruk for tegning av 
sprintkart. Tegna som skal brukes ligger som basis tegn i den store 
kartfila som ligger tilgjengelig for alle kartansvalige.  I tillegg har Agnar 
hatt framføring om tips og triks for synfaring. Referat fra møtet ligger 
vedlagt om det skal være av interesse.    
 
Alle planlagte løp til nå er ordnet og godkjent i eventor. Det skal 
jobbes litt med å utnevne noen TD på noen løp. F.eks Tour de 
Trondheim. 

Sportslig: 

Aktivitetene er i rute. Det er avholdt erfaringsmøte knyttet til 
ungdomsløpene – første løp er 11.mai. Mangler fortsatt noen 
kontrollører her. 

Hovedløpsamlingen på Bjugn var vellykket med ca 60 deltakere. 

  

11 Neste møte planlegges før sommeren. Jakob sender ut forespørsel. 
 

  



 


