Møtereferat

Møte type

Styremøte STOK

Dato

10.12.2014

Tid

19.00

Sted

Jakob

Til: Jacob Hygen, Jostein Alvestad, Grete Berge Owren, Tone Østgaard
Fraværende: May
Referent:

Torill Moen
Neste møte:

Tone Østgaard

14.01.15 hos
Grete

Saknr Sak

1.

Referat fra styremøtet 29. oktober:
• Ingen merknader.
• NOF Rekrutteringspris: Freidig vant.
• NOF Årets trener: Sturla Sæter, Freidig vant. Vi gratulerer!

2.

Økonomioversikt:
• Balansen: Utestående gjeld til Bedrifts-O fra 2013 på kr.
7140 (startkontigent Star-Cup). Tone avklarer med Are
Bruaset.
• Inntekter pr dd: kr. 257 331,50. Utestående inntekter på
opptil kr.137 050, ekskl. sammenlagtpremiering
ungdomsløpene – kretsen dekker.
• Vedr. Hovedløpsprosjektet: Tone tar kontakt med Thomas
for å avklare fakturering til klubbene. Hvor mye arbeid er
involvert i å innhente info for fakturering av alle samlinger,
alt. kun Bjugn? Kretsen vil også vurdere å dekke alle
kostnader.
• Driftskostnader pr dd: kr. 324 550,09 (noen
kontoplasseringer vil bli justert). Utestående kostnader ca.
kr. 12 650 + utestående gjeld.

3.

Møte Toppidrettssatsing Heimdal VGS:
Olympiatoppen krever et årsverk på skoler med spissa toppidrett
(100% stillingsressurs).
•
•

•

Møte avholdt med klubber som har løpere på Heimdal:
Freidig, Byåsen og Trollelg. Wing møtte ikke.
Interesse fra klubbene om en sterkere koordinert satsing.
Forslag om utvalg med trenere fra aktuelle klubber, samt
Terje med støtte fra STOK. Drive opplysende og
forebyggende arbeid. Tilbudet skal være åpent for alle, også
de som ikke er elever ved Heimdal VGS.
Forslag budsjett: Kr. 100 000, inkl. ¾ lønnsandel Terje, ¼
annet. Kan NOF bidra? Ved samlinger, skal utgiftene dekkes
av egenandel. Enighet om å gi det et forsøk på 2 år.

Antall sider

2

Ansvar

Tone

Tone

Videre diskusjon med Olympiatoppen på møte 13.januar.
Jakob utarbeider en arbeidskontrakt, og forslag til kontrakt
og budsjett legges frem på kretstinget.

•
•
4.

Jacob
Jacob

Budsjett 2015:
Tone presenterte forslag til budsjett 2015. Kontrakt elitesatsing på Tone
kr.100 000 (ref. sak 3), gir et årsresultatet i underkant av kr. -70 000.
Tone tar en gjennomgang av budsjettet og legger frem på nytt i
januar.

5.

Kretsting:
•
•
•

6.

Kartavtale/Skoleportalen:
•

•

7.

Mandag 2.mars 2015. Tone sjekker med Terje vedr. NTNUI. Tone
Temamøte i forkant: 17.30-19.00. Kretsting: 19.00-21.30.
Innkalling: ønsker informasjonsmøte på forhånd. Invitere
klubbene til å komme med saker som de ønsker å
diskuttere.

Skoleportalen: utvalget har tatt over ansvaret for portalen fra
Morten Strand men pga endringer i Google maps må lenker til
kartene legges inn på ny.
Kartavtale: positive tilbakemeldinger fra klubbene. Jostein
purrer klubber som ikke har gitt tilbakemelding. Om ingen svar,
antas ‘stilletiende aksept’.

Jostein
Jostein

Neste møter:
•
•
•

Onsdag 14.januar hos Grete
Onsdag 25.februar hos Jostein
Kretsting: mandag 2.mars

Innlegg årsrapport sendes Jakob innen 7.januar. Jakob tar
generelle kapitler, May Torill tar toppidrett, Grete Rekruttering
og Jostein Teknisk.

7.jan

