Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

06/05-2013

Tid

20.00

Sted

Ringvålvegen

Til stede: Sonja Tronstadhagen, Jacob Hygen, Per Wirehn, Jostein Alvestad, Eirik
Jørum, Tone Østgaard
Fravær:

Referent

Møte slutt

Tone Østgaard

22.45

Neste møte

18.juni

Saknr Saksopplysninger
Møtereferat fra forrige møte:
1.
Teknisk:
• For liten interesse nå for arrangement/tidtakings kurs (kun Bjugn og
Malvik interessert), bedre tidlig på vinteren og ikke for lenge før
sesongstart (feb/mars). Om ressurser og interesse, følges kurset opp
med praktisk støtte i fbm klubbenes arrangement. Høre med Emit
om de har mulighet til å holde kurs.
• Bedriftsidretten: interessert i noen som kan arrangere stafett.
Forhøre om de kan gi en kompensasjon (f.eks. kr 10 pr løper).
• Fri bruk av kart til trening: Egen avtale mellom Trondheims-klubbene
+ Malvik for å formalisere avtalen (Melhus negativ). Klubbene
oppfordres til å legge ut pdf kopi av kartene.

Antall sider

3

Ansvar

Frist

Jostein

Jostein
Jostein

Toppidrett:
• STOK har søkt om treningstid i Ranheimshallen.
• Kretstreningene er i gang, mellom 12 til 34 deltakere, mange fra
Trollelg og Byåsen.
Rekrutt:
• Søkt om NOF midler – mottatt kr. 15000.
• Oppstartmøte. Trimtex tar 6-8 uker for levering, ikke til oppstart Uløp. Kjøper inn hvite/rosa trøyer på webshopen.
• Møte med Sportsbua – gavekort til ungdomsløpene antagelig OK.
• DNB Challenge: 11 klubber har gitt tilbakemelding om skolesprint, de
fleste i mai/juni. Stilling utlyses asap. Sendes Grete Berge Owren for
innspill. Jacob kan bidra som kontakt person internt.

2.

Økonomistatus pr 30/4:
Ikke store bevegelser i 1.kvartal som normalt. Hovedsakelig:
•
•
•

Balansejusteringer - innbetalinger av utestående fordringer/
betaling av gjeld fra 2012
Kretskontigent 2013 fakturert
Spillemidler for kart utbetalt med unntak av to klubber som har
fått ny oppfordring

Sonja
Sonja
Eirik
Jacob

snarest

3.

Status i utvalgene:
•
•
•
•

•

•

4.

Sonja
Tone
Jostein
Jacob
Eirik/
Sonja
Jacob/
Jostein
Per

Profilering - media, hjemmesider
•
•

•

•
•

5.

Rekrutt: Fokus på promotering av Ungdomsløpene, første i Stjørdal.
45 påmeldte til Hovedløpet.
Teknisk: Brev fra Malvik scannes og distribueres styret.
Legger inn Star-cup i Eventor, sikre at opplegget fungerer. Følge opp
arrangement kurs.
Sponsor/premiering av Star-cup: kontakte Oftrec, 4*8 klasser. Jacob
sonderer sponsormarkedet, mens Eirik og Sonja fortsetter
diskusjonen med Sportsbua.
4 STAR-cup løp samarbeides med bedriftsidretten – full kontingent
eller redusert pris? NOF avgift må uansett betales på toppen av kr.70
til bedriftsidretten. Jacob og Jostein diskuterer og legger frem forslag.
Toppidrett: Junior/overordnet målsetningsmøte tas til høsten. Ekstra
kretstreninger; Fremo på onsdag.

Kontakt med forbundet vedr. opplæring av IT systemet. Tungvint
verktøy men viktig at alt finnes på ett sted. Samarbeider med Wing.
PR: Orkanger stort oppslag, men ellers lite publisitet. Arrangører av
U-løp skriver reportasje som distribueres til sine lokale aviser og som
STOK distribuerer via web og FB. Sonja videresender til Tone for
distribusjon. Kondis og OPN (Orientering på Nett) gir bra O-dekning.
NM sprint i 2014 (Wing) – bygge opp publisitet rundt disse
arrangementene. Ta kontakt med Eirik Vefsmo vedr. PR strategi
under VM.
Adressa: ta kontakt. Mulige tema: kretstreninger, topp idrett.
Logokonkurranse: STOK mottok 4 flotte bidrag til konkurransen som
ble annonsert. Vinner logoene ble laget av Simen Aamodt fra NTNUI.
Tone tar kontakt vedr. et par mindre justeringer samt å se logoen
fremvist på et A4 ark. Logoene vil bl.a. bli påtrykt trøyer,
invitasjoner, diplomer etc. samt brukt som hotlink på websiden.

Eirik/Per

Sonja/
Tone

Jacob

Tone
Eirik

Uttakskriterier for kretsrepresentasjon

Uttakskriterier styres av Hovedløpsprosjektet og er skjønnsbasert.
Følgende kriterier vedr. kretsdeltakelser klargjøres på forhånd:
•
•
•

Stafetten på Hovedløpet: skjønn med utgangspunkt i sprintløp.
O-ringen – 2 lag sprintstafett: skjønn med utgangspunkt i
sprintløp.
O-Idol – min. 2 16-åringer fra hver krets basert på skjønn med
utgangspunkt i Hovedløp og langdistanse KM og MNM.

Sonja/
Turid
Arnesen,
HL

snarest

6.

Lagring av kretsens papirarkiv
Tone

7.

Statsarkivet på Dora i Trondheim Kommune? – Tone tar kontakt
Evt.
Medaljer: OK med inngravering. Medaljen den samme?

Tone

Web skribent: Ida Berg Hanssen, kr. 500 pr artikkel om Trondheim Open,
KM Mellom, Pinseløpene, Tradisjonsbærern, Freidig Stafetten. MNM til
høsten og oppstart STAR-cup.
Ledertrøyer i STAR-cup: 4 stk. Ny logo på ryggen, samt årstall. Bestilles
hos Trimtex.
Neste møte: tirsd 18.06 kl.20 00 hos Jostein i Nordslettvegen 145,
Fossagrenna

Per

Sonja

snarest

