Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

23/09-2013

Tid

20.00

Sted

Uglavegen 57A

Til stede: Jacob Hygen, Hilde Overvik, Per Wirehn, Jostein Alvestad, Eirik Jørum,
Tone Østgaard
Fravær:

Sonja Tronstadhagen
Referent

Møte slutt

Tone A. Østgaard

22.15

Neste møte

6.november
hos Per/NTNU

Saknr Saksopplysninger
Gjennomgang av referat 28/8:
1.
•
•
•
•

2.

Ansvar
Jostein
Eirik

Jostein

Trenerkurs:
•

3.

Arrangement kurs: sonderer interesse blant klubbene
Kart samarbeid tas også opp på kretsledermøte (i tillegg til
forhold til Bedrifts-O)
Skolesprint: ny forespørsel til NTNUI vedr. instruktør til våren,
samt webside og FB
Kart: Første svar til kommunen er sendt. Detaljert oversikt er
under utarbeidelse.

Antall sider

Terje Maroni i samarbeid med Lene oppfordres til å samarbeide om
et kurs

Tone

Evaluering av Ungdomsløp og STAR cup
•

•
•
•

•

U-løp: Eirik sendt ut oppsummering. Avslutningen fungerte bra.
Evaluering med klubbene i forkant av terminliste møte 16.oktober,
for eksempel mandag 14/10. Sjekker om Fjellseterstua er ledig.
Kjøpe inn Hardanger bestikk på Obs på forhånd neste år.
STAR-Cup: Moderat deltagelse (mellom 30-70), nedprioriteres av de
mest aktive løperne.
Premiering? Alle som har deltatt i minst 3 løp får en minnepremie.
Vinner får ledertrøya, gavekortpremie (ca.500) og Hardangerbestikk
(Sonja har restlager)i hht deltagelse. Rankingpokaler.
STOK må sende løpsrapport, betale til NOF, samt betale kr.30 til
Bedrifts-O for hver løper (3 Bedrifts O-løp). Tone fakturerer
klubbene. Hovedarrangør bør for fremtiden ha ansvar for både STOK
og Bedrifts-O-løpere.

Jacob

Jacob
Jostein/
Per/Tone

3

Frist

4.

Terminliste 2014
•
•
•
•
•

5.

Jostein

Aktiviteter i utvalgene
•
•
•

6.

Bedre fordeling av løp for å unngå for store ’hull’.
Finne arrangører og koordinering på terminlistemøtet.
Sprint-cup: ønske om løype for under 11.
KM fast samarbeid med NT om stafett. Mulig fortsatt samarbeid om
lang-distanse.
Østersund-tur under NM-uka.

Rekrutt: skolesprinter og evalueringsmøte 14/10 gjenstår. Klubbene
kan søke om rekrutteringsprisen.
Juniorsatsing: Samarbeid med Nord-Trøndelag om 3 NC-løp
Teknisk: Etterslep på løpsrapportering, kartinformasjon til
kommunen som grunnlag for spillemiddelsøknad, arrangementkurs
(tas opp på terminlistemøte), nye kart og kartkontroll (mail til
klubbene vedr. kartkontroll og godkjenningsrutiner ). Hva er NOF’s
rutiner på kartinspeksjon/kontroll/godkjenning? ”Kart kiosk” a la
Asker?

Eventuelt:
•
•

Hilde stiller på ”Trønderidretten i posisjon” onsdag 13.11.2013 kl.
18.00 i Granåsen Toppidrettssenter.
Søknad om støtte til O-Idol (5 deltagere fra ST) – bare 16 –
kommer til diskusjon på neste møte. Tvilsomt om STOK bør
støtte dette.

Per

Jostein

