Møtereferat

Møte type

Styremøte STOK

Dato

29.10.2014

Tid

19.00

Sted

Tone, Fagottvn. 12

Til: Jacob Hygen, May Torill Moen, Jostein Alvestad, Grete Berge Owren, Tone
Østgaard

Referent:

Tone Østgaard

Neste møte:

Onsdag 10/12
hos Jakob,
Trollahaugen 64

Saknr Sak

1.

2.

3.

4.

Referat fra styremøtet 24. september:
• Ingen merknader.
• NOF Rekrutteringspris: Freidig nominert
• NOF Årets trener: Sturla Sæter, Freidig nominert
• Referat fra 24/9 sendes på nytt da noen ikke mottok det.
Økonomioversikt:
• Balansen: Utestående kretskontigent er innbetalt med
unntak av Luftkrigsskolens IL. Denne avskrives (kr.150).
• Driftsresultat pr.30/9: -25 827,57.
• Utestående inntekter: avgift kartsalg, momskompensasjon,
premieavgift u-løp, tilskudd fra NOF.
• Følgende gjenstår i innkreve:
o Kr. 10 pr startende i U-løp
o Kart avgift
o Hovedløpsprosjektet egenandel
o Fylkeskommunalt bidrag til skolesprint
• Hettegensere: har Wing betalt – kr. 3800?
• Tone sender detaljerte regnskapsrapporter i forkant av
neste styremøte.
Referatsaker:
• Kretsledermøtet 17/10: STOK innfører H/D 15-20B klasse i
hht NOF retningslinjer. Tas opp på planleggingsmøte for
ungdomsløpene til våren.
• Skiklubbens møte 4/11 vedr. vern og forvaltning av
Bymarka: Jakob møter.

Antall sider

2

Ansvar

Tone

Tone
Tone

Tone
Tone/Thomas
Tone
Tone

Grete
Jakob

Møte med Heimdal VGS 11/11:

Olympiatoppen krever et årsverk på skoler med spissa
toppidrett. Hvordan vil STOK organisere toppidrettssatsingen
fremover? Terje har kalt inn til møte 11.nov med STOK og
klubber for å diskutere. Jakob og May Torill møter.

Jakob/May
Torill

5.

6.

Rekrutteringsturneen 13/11:

Møtet holdes på Saksvik Skole. 21 påmeldte pr dd.
Påmeldingsfrist via Eventor i morgen.

Terminlista 2015:
• Terminlistemøte 22/10: Flere løp i skogen på våren. Løp 1-3
mai revurderes av Jostein.

•

7.

8.

Star-Cup 2015: Samme premiering og klasser. 5 av 6
følgende løp tellende: 3KM, 2 MNM, 1 nattløp. Markedsføre
cupen bedre.

Tone

Jostein

Skolekartportalen:

Kontaktinfo på den Fysiske Skolesekken må oppdateres –
fjerne kontakt info til STOK. Morten Strand har ansvar for
linken til OPN. Teknisk v/Jostein håndterer evaluering og
oppdatering av kartene i skolekartportalen.

Jostein

Kartavtale med Bedrifts-O:

Kartavtale med bedrift utgikk 31.12.12. Positiv respons fra
klubbene om at STOK håndterer avtalen, mens andre ikke har
svart. STOK har ikke behov for en bredere avtale; forslår
revidert avtale som inkluderer trykk kvalitet, går over 3 år samt
forslag om økning av kr.5 som i sin helhet går til klubbene. Ny Jostein
avtale presenteres på kretstinget. STOKs andel på kr.10 er
uendret og øremerket barn og unge i kretsen.
9.

Rekruttering/Skolesprint:
•

•
•
•

Evaluering blant klubbene: Grete samlet inn informasjon fra
klubbene om skolesprint arrangement og deltakelse. Stor
deltakelse.
Byåsen bruker ungdomsskole elever i arrangement av
skolesprint.
Halvor bidratt på flere skoler: Malvik (3 skoler), Gaula (4 skoler),
Røros, Flå skole. Tone utbetaler honorar.
Løperbrikker: Kretsens lager har blitt redusert etter hvert som
noen brikker er ødelagt. Tone kjøper inn flere brikker for utlån
med tanke på søknad om spillemidler: 20 brikker a kr.598. STOK
kjøper inn tilstrekkelig for å nå minimum for spillemidler.

10.

Årsberetning 2014/Budsjett 2015:
• Årsberetning: utkast ferdig til første møte i januar.
• Budsjett fremlegges første møte i januar.

11.

Neste møte: hos Jakob onsdag 10/12 med julemåltid. Vi andre kan
gjerne ta med en av de 7 t’kaffen.

Tone
Tone

Alle
Tone

