Møte type

Referat

Styremøte STOK

Dato

19.01.2015

Tid

19.00

Sted

Grete, Flatåstoppen 31

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

Referent:

Neste møte:

Tone Østgaard

25.feb 2015

Saknr Sak

1.

Referat fra styremøtet 10. desember : Ingen merknader.

2.

Referatsaker
•
•
•
•

•
•
•
3.

Jacob

Forsterket toppidrettssatsing i samarbeid med Heimdal VGS
•

4.

Trener 1 kurs i Hedmark: info sendt ut
Høring verneområde i Froan-Frøya: Ingen kartinteresser
Status Skolekartportal
Løypelegger– og Tur-o seminar 17.01: Over 30 deltagere på
løypeleggerseminaret; 5 klubber deltok på Tur-O seminaret. God
kontakt med lokalavis er beste måten å profilere Finn Fram
dager etc. O-sporten erfarer økende ‘konkurranse’ fra andre
friluftstiltak, f.eks. Stolpejakten.no. Tur-O teller ikke som
medlemmer, likevel en god og inntektsbringende aktivitet. Skal
kretsen sette i verk tiltak i Friluftslivets år? Oppstartdag? Mulig
tema på Kretstinget.
Kontakt med Valgkomiteens leder: Jacob har snakket med Terje
Kanstad
Status mulig WMOC søknad: 2020 første aktuelle tidspunkt
NM Ski-O: Jacob stiller muligens

Ansvar

Møte 13.01 med Olympiatoppen v/Frode Moen og Mari Fasting.
Mer struktur og elitistisk tilnærming ønsket fra Olympiatoppens
side. Arve Remmen, May Torill, Sturla Sæther og Jacob i tillegg til
Terje Maroni på møtet. Trollelg, Byåsen og Freidig så langt
deltatt i diskusjonen, men bør utvides til flere klubber. Tas opp
som tema på Kretstinget. Søknad om finansiering sendes NOF.
Jacob

Kartavtale med Bedrifts-O
•

Avtaleutkast med forslag om kr.45 pr deltager er sendt til Are
Bruaset. Regner med tilbakemelding innen 2 uker. Bedrifts-O
skal heretter sende oversikt over løp og karteiere til STOK for
fakturering.

Jostein

Antall sider

2

5.

Annet/fra utvalgene
• Rekrutt: Etablert prosjektkomité med kontakt i alle klubber (se
websiden). Flere av sesongens aktiviteter er planlagt.
• Teknisk: TD til alle løp klart med unntak av MNM. Alt annet i
rute inkl. terminliste. Ønsker bedre prosess for kartkontroll
blant klubber som arrangerer større mesterskap. Jostein sender
ut mail med presisering i fht godkjenning av nye kart og legger ut
en info om prosessen på hjemmesiden.
Jostein

6.

Årsberetning

Utkast gjennomgått. Revidert utkast sendes Grete for bilderedigering. Tone sender inn økonomi når regnskapet er ferdig.

Jacob/Grete
Tone

7.

Regnskap
• Regnskapet nesten ferdig. Noen kontorokkeringer gjenstår
samt innberetning skatt og arbeidsgiveravgift.
• Stor momskompensasjon pga ekstraordinære spillemidler til
klubb utgiftsført i 2013: kr. 35975 vs. 14 000 budsjettert.
• Midler fra Fylkeskommunen til skolesprint ikke utbetalt enda
– Tone følger opp.
Tone
• Hovedløpsprosjektet: siden regnskapet ligger an til å gi et
positivt resultat og noen samlinger egenfinansiert, blir det
ikke innkrevd egenandel.

8.

Budsjett 2015
• Tone reviderer budsjett i hht diskusjon. Pga foreslått
elitesatsing i 2015, ligger budsjettet pr dd på kr. 45 627 i
underskudd.
• Tone utforsker muligheter for å søke om friluftsmidler
• Frist for søknad om Fylkeskommunale midler
• Halvor kan fortsette skolesprint arbeidet på timebasis inntil
kretstinget

9.

Årsmøte 2015 2.mars
• Temamøte i forkant kl.17.30: Mulige tema; Elitesatsing, KM
reglement, Premiering av veteranklasser, HL-prosjektet.
Invitasjon om innspill til saker sendes klubbene.
• Tone lager utkast til innkalling kretstinget, start kl. 19.00
• STAR-Cup 2015: 3 KM (6-7 juni, 5.sept), 2 MNM (28-29.08), 1
nattløp og evt. høstløpet. 5 av 7 løp tellende. Gavekort til
vinnere.
• Gulrotkake og Snitter bestilles
• Neste møte 25.02 hos Jostein kl.19: Forberedelser kretsting.
Eirik Jørum, Tore Kiste og Dag Ove Tinmannsvik forespørres
som ordstyrer.

Tone

Tone

Tone
Tone

Tone

