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

•

•
•

•

•

Ingen avklaring fra Harald Lauglo enda vedr. jubileumskomiteen
KM instrukser for i år godkjent og lagt ut. Ingen merknader fra
klubbene.
Skolekart/skolesprint: Skolekartportalen er ikke oppdatert på 2
år; bør legges under STOK webside og prosess igangsatt for nye
kart. Ingen avklaring fra Morten Strand enda. Ny profilering for
skolesprinten fra NOF. Fylket v/Bredesen er interessert i å delta
på dette.
Mal for dugnadstimer: STOK må sende inn oversikt med bilag fra
regnskap for alle Trondheimsklubbene 2008 & 09. Sats: kr. 300
pr dugnadstime. Jon Arne sender ut til klubbene med svarfrist
innen utgangen September.
Sammenlagtresultater STAR-cup: Hvilke løp i hvilke klasser bør
tenkes på i fht. STAR cup neste år (ikke inkl sprint-løp).
Ungdomsløpene: Terje kan ikke delta på avslutning lørdag 22.09
på Ugla U-skole. Eirik med hjelp av Knut Hagen tar ansvar for
premieutdelingen (Hardangerbestikk).
Fjell-O: Ålen uaktuelle til å arrangere. Mye arbeid i ferietid og i
sterk konkurranse med andre attraktive løp. Behøver glødende
engasjement for saken. Trenger O-sporten flere konkurranser?
Behandles som del av strategi prosessen og vurderes hvorvidt
Fjell-O er et strategisk tiltak i lys av prioriterte mål.
Østersund: innbydelse sendes ut ila ei uka. Deles ut på
torsdagens ungdomsløp.

Antall sider

3

Ansvar
Eirik

Jon Arne

Eirik/
Halvor
Eirik, Knut

Eirik
Terje

Frist

2.

Økonomi Status pr.31.07:
Administrasjonstilskudd (kr.3000) er utbetalt fra STIK. Tone sender inn
søknad om aktivitetstilskudd innen 30.08.
Hovedløpsprosjektet klart til å faktureres klubbene. Kart avgift faktureres
ca. 1 Nov.
Klubbene faktureres også for ungdomsløp om kort tid: Deltaker & premie
avgift. Terje sender oversikt.
Halvor sender NOF rapport på bruk av junior kretslag midler (kr.5000)
innen 1.nov.
Fortsatt noen utestående fordringer på lag for kretskontigent. Yrjar IL
føres som tap (ingen aktivitet).

3.

Tone
Tone
Terje/Tone

Halvor

Tone

Status strategi/handlingsplaner:
Fokus: rekruttering.
Mål: STOK skal være blant de topp 3 på rekruttering og resultat. Bruke
mål i hht. idrettsregistreringen, men vil også vurdere andre mål.
NTNUI: hvordan tiltrekke de beste O-løperne hit?
Ressursbasert: sponsing av toppidrett og rekruttering? Ungdomsløp og
Hovedløpsprosjektet er begge viktige tiltak.
Mulige tiltak: knytte O-sporten opp mot langrenn (Tønsberg)? Arrangere
O-uke etter skoleslutt om våren/før skolestart om høsten?

4.

Eirik sender ut forslag om 1-2 uker for diskusjon på neste styremøte.

Eirik

Jon Arne har sendt sine merknader til referatet fra møtet. Terje & Halvor
bes sende evt. merknader til Tone så snart som mulig.

Terje,
Halvor

Høstens Aktiviteter:
•
•

•
•
•
•

NM 15-16 sept. – felles overnattingsopplegg STOK (regi Trollelg?).
Forberedelseskveld med foredragsholder og pizza.
MNM i Molde & kretsledermøte. Skal det deles ut medaljer i
veteranklassene? Ingen sterke meninger men viktig med god
deltakelse i MNM og verdsette de veteranene som synes dette er
viktig.
KM – Byåsen og Orkanger arrangerer. TD for begge må klargjøres.
Kretstreningene: starter neste uke.
O-idol: etter KM skal uttaket være klart (Marthe Sagen og Frida
Sæther foreløpig).
Blodslitet: STOK arrangerer busstur felles med Nord-Trøndelag som
stod for dette i år. Magne Lysberg var sentral fra STOK.
Kretsledermøte samme helg.

Halvor

Jon Arne

5.

Basislovnorm for særkrets/region:
Basislovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.12 forelegges Kretsting 2013.
Tone hører med NOF om vi fritt kan endre valgperioden fra 1 til 2 år.

6.

Høring høydehus:
Da NTNUI er mest berørt, videresendes høringen til NTNUI og vedtas på
neste møte.

7.

Eirik

Drift av hjemmeside/facebookside:

Behov for webhjelp er blitt mindre så Eirik avslutter kontrakten
med Wolfgang (1 mnd oppsigelse i hht kontrakt).
9.

Halvor

50 års jubileet:

Eirik og Tone går inn i jubileumskomiteen sammen med Harald
Lauglo. Knut Skjesvold forespørres.
8.

Tone

Eirik

Evt.
Bragd-pris: Utdeles på kretstinget 2013.

Eirik

