Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

04/06-2012

Tid

20.00

Sted

Gløshaugen

Til stede: Eirik Jørum, Kjersti Selmer, Terje Kanstad, Halvor Eid Nielsen, Jon Arne
Klemetsaune, Tone Østgaard
Fravær: Kirsti

Referent

Midttømme
Møte slutt

Tone Østgaard

22.00

Neste møte

13.august

Saknr Saksopplysninger
Referat forrige møte:
1.
•
•
•

2.

Ingen respons fra Skogskarene. Huldrene lagt ut innbydelse på
bedriftssiden.
Bedrifts-O: NTNU/Sintef karusellen (opp til 100 deltagere). Bør
prisene koordineres på linje med MNSBIK?
Jubileumsaktiviteter: Opprinnelige O-krets stiftet i 1945 (stiftet
av Odin Staver). Harald Lauglo har vist interesse for nye STOK, Eirik forespør om Harald vil lede utvalget for ’nye STOK’ 50-års
jubileet.

Antall sider

3

Ansvar

Eirik

Oppsummering Strategimøte:
Midler til vekst:
- Bedrifts-O
- Tur-O
- Rekruttering barn og ungdom
Mange ting eksisterer men utfordringen består i å senke terskelen for
deltagelse.
- Legge ut referat av Bjørnar Valstad på web
- Referat fra Strategisamlingen. Tone sirkulerer skjelett for
revidering av styret.
- Sette mål: idrettsregistreringen, Ungdomsløp, NMdeltagelse/premier
- Eirik utarbeider utkast til handlingsplan

Tone
Alle
Eirik

Frist

3.

Behov for oppdatering av lover og instrukser:
Loven: Viktig å endre valgsystemet fra valg på ett til to år. Endre
terminologi fra kontrollør til teknisk delegert etc. Tone sjekker prosess for Tone
lovendringer med NOF.

4.

KM-instrukser: Eirik laget forslag til KM regler for STOK og sendt til NordTrøndelag. Bruke ord som ’normalt’ og ’fortrinnsvis’ slik at det forblir noe
Eirik
fleksibilitet i terminlista.
Sette opp langdistanse for seg selv.
KM junior stafett: Ikke arrangert i 2012 - vurderer å igangsette i 2013.
Løypelengder: veiledende vinnertid stipulert for å hjelpe løypelegger.
Eirik reviderer og sender ut til arrangører/web.
Skolekart/skolesprint:
Noen kart mangler på skolekartportalen. Morten ansvar for portalen.
Finnes det noen avtale mellom krets/skole/kommune om oppdatering av
skolekartene? Antagelig ikke.
1. Informere skoler om portalen
2. Oppfordre klubbene til å legge ut oppdaterte skolekart på
Terje
portalen.
Jon Arne
3. Mal for dugnadstimer – Jon Arne sender ut mal til klubbene
innen sommerferien. Muligheter for finansiering av deltidsstilling
for å drive opplæring på skolene (Oddveig Bredesen). Komme
tilbake til dette til høsten.

5.

Sammenlagtresultater STAR-cup/ungdomssløp:
Noen klasser går veldig enkelt på STAR-cupen, men andre ganger kreves
manuelle justeringer. Navn på lista ikke automatisk koblet mot ID i
Eventor. Etteranmeldinger blir registrert separat og betinger manuell
revidering.

6.

Ungdomsløpene enklere. Navn på ledertrøya må være klar til fredag.
For neste år, bruke løp som har samme klasseinndeling.
Status juniorsamarbeid:
Aktiviteter i gang. Positive tilbakemeldinger fra klubbene, med ett
unntak. 17 deltakere på første kretstrening kveldstid. Videre:
- Finne kontakt personer i hver klubb
- Ida’s forslag om egen mailgruppe – Halvor sender mail til
klubbene
- Halvor sender svar til Wing
- Felles reiseopplegg ifm Blodslitet.
- Utviklingsstipend til NTNUI 22.september: Positivt å profilere i
media.

Halvor

Halvor

7.

Økonomi:
•
•
•

8.

Kretskontigent sent ut med forfall 25/5. Purring sent til 13
klubber.
Endelig tilgang på skattetrekkskonto i BN bank. Utestående skatt
fra 2011 er da innbetalt.
Kr.5000 fra NOF junior/kretslag går til juniorsatsingen.

Tone

Evt.:
-

-

-

-

Innspill fra fjell-O: Krevende å sette ut poster (flere dager).
St.Hansguten sliter også med deltagelse. Finnes de
ressurspersoner/veteraner som kan tenke seg å forme en
komitee med ansvar for Fjell-O? Rotere mellom klubbene (Gaula,
Eirik
Selbu)? Eirik sender forslag til Egil Repvik.
MNM i Trøndelag i 2015: Møre og Romsdal i år (24-25/8), NordØsterdal 2013, Nord-Trøndelag i 2014, Sør-Trøndelag i 2015
(felles nasjonal DM (distriktsmesterskap) helg?). STOK inviterer
klubbene til å søke kretsen om arrangementet med frist i Januar.
Sender ut invitasjon til høsten, beslutning på kretstinget.
Østersund 15-16 september (Østersunds OK): Kjersti
koordinerer. 6-7 år siden var det 2 fulle busser, i fjor en full buss.
Målgruppe 13-16 år. Freidig har hatt egen tur for 10-12 åringer
Terje
på Jervskogen. Dato legges ut på web/facebook. Terje sender
innbydelse.
Blodslitet: Oktober(sesongavslutning) – Fredrikstad
m/kretsledermøte.

