Møteinnkalling

Møte type

Styremøte STOK

Dato

06.06.2016

Tid

19.00

Sted

Sturla, Victor Baumanns v
17A

Til: Jacob Hygen, Isak Bergset, Atle Pedersen, Sturla Sæther, Tone Østgaard
Fraværende: May

Torill Moen

Referent:

Neste møte:

Tone Østgaard

Saknr Sak

1.

Referat fra styremøtet 05.04.2016

Antall sider

1

Ansvar

Referat godkjent.
Thomas Mjølhus er interessert i å gå inn i rekruttutvalget.
Valgkomiteen 2017 tipses.
Oppdatering styret på websider asap
2.

Regnskap per mai 2016
- Kretskontigent sendes ut i juni.
- Elitesatsing samling: Ledere og trenere dekkes av STOK. Tone
sender Sturla oppgjør fra Østfold samling for sjekk.
- Møre skal faktureres for KM medaljer.
- Budsjett 2016 legges inn.

3.

-

Rekrutt: Aktiviteter er som planlagt med unntak av O-Trolleir nr
2 som må berammes.
Elitesatsing: Kretssamling gjennomført. Fysiske tester med
NTNUI til høsten. Dagsamlinger: en gjennomført 1.mai. 21.mai
avlyst pga. manglende interesse, eksamener etc. 20.august:
samling i samarbeid med Olympiatroppen. Sommertreninger er
planlagt. Terrengtest Lavoll rapporteres.

Atle
Sturla

Prosjektledelse Skolesprint
Jakob Skogan ansatt. Tone følger opp politiattest.

5.

Tone

Tildeling av aktivitetsmidler fra NOF – oppfølging
-

4.

Tone

Tone

Rekrutteringsturneen høsten 2016; henvendelse fra NOF
Ønsker STOK besøk av Rekrutteringsturneen i oktober?
Rekruttutvalget tar en intern runde på innhold og rapporterer
tilbake.

Atle

6.

STOKs prestasjonspris; revisjon av vedtekter
Vedtatt å begrense utdeling av prisen til inntil 3 priser hvert år.
Stafett teller som en pris, og hver av deltagerne vil da premieres.
Dette for at de virkelig gode prestasjoner skal tre tydeligere fram.
Samtidig er det gjort noen mindre språklige endringer.

7.

Status og planer STOK web
Opprydding STOK web-side innen sommeren:
-

8.

Oppdaterte avtaler ligger ryddig og lett tilgjengelig.
Arkivere gamle dokumenter
Ajourføre tillitsverv.
Legge ut og organisere styrereferater
Bedrifts O avtalen
Krets sponsorer i margen på høyre side – Tone følger opp
med Ivar

Tone

Status Ungdomsløp og STAR-cup
Flott oppslutning om ungdomsløpene så langt. Websider STAR-cup
ajourføres denne uka.

12.

Jakob

Moms-kompensasjon
Sender inn søknad innen 15.august.

11.

Isak

Koordinering av terrengbruk, henvendelse Fra Agnar Renolen
Frustrasjon over at Bedrifts-O 10/5 arrangerte løp i nøyaktig samme
terreng som Wing skal ha KM-sprint 21/5. Styret mener vi det er
kartklubbens ansvar å gi tillatelse/informere om eventuelle
restriksjoner, samt informere låntakere om tillatelser som bør
innhentes eller informasjon som bør gis, enten det gjelder
terminfestede løp i STOK-regi eller bedrifts-o-løp.

10.

Tone

Kartavtalen (fri bruk til trening)
Skriv sendt ut til klubbene om drop-boks mappe for hver klubb som
kart ansvarlig kan redigere. Innen 5/6 hadde flere klubber signert.
Klubbene kan legge inn restriksjoner for hvert kart f.eks. mtp
grunneiere og tilgjengelighet, KM og nasjonale løp. Isak purrer
klubber som ikke har svart.

9.

Jacob

Fra utvalgene
-

-

Elite: Klarer å gjennomføre i hht mål og fornøyd med det.
Positivt at NTNUI er med og støtter opp om krets initiativ.
Rekrutt: HL går sin vant gang.

Atle, May Toril

13.

Referatsaker
•
•

14.

Teknisk: Møte i gruppa siden sist. Nytt kart på Frøya
kommer.

STIK ting: May Toril referer neste gang.
Ingen WMOC-søknad fra S-T

Eventuelt
Ingen saker

15.

Neste møte:
Tirsdag 30.aug hos Atle, Trøflata 2, Gimse (Melhus – rett ved
Trøndertun)

