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Referat årsmøte Fana IL Orienteringsgruppen 2016 

 

Tid: Torsdag 18.02.16, kl 19:00 

Sted: Fana Stadion Pokalrommet 

Tilstede: 9 medlemmer 

Referent: Karen Clementsen Kayser 

 

1. Konstituering 

 Innkalling godkjent uten innsigelser  

 Sakslisten godkjent 

 Valg av ordstyrer: Per Vold  

 Referent: Karen Clementsen Kayser 

 

2. Årsmelding 

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med følgende endringer: 

 Verv:  

o Per Vold har ikke vært med i lovkomitéen. Linjen slettes. 

 Rapport fra Styret:  

o Ta med nattcup arrangementet i januar 

o Setning «Diplom til tur-O deltakere ble ikke delt ut på sesongavslutningen.» 

hang igjen fra fjorårets rapport og slettes. 

 Rapport fra Treningskomitéen 

o  Legg til at Finn Frem dagen ble arrangert av trening- og tur-O komitéene i 

fellesskap. 

 Kartbeholdning 

o Dyngelandskartet er delvis revidert 2010-15 

 Utstyr på lager 

o Vi har 2 tur-O seil. Ett er hjemme hos John-Olav Alvsvåg 

 

3. Regnskap 2015 

Regnskapet med et overskudd på kr 21.505,-  ble presentert av Marianne Nummedal. 

Årsmøtet godkjente regnskapet. 

 

4. Budsjett 2016 

Fremlagt budsjett med kr 3.500,- i overskudd ble godkjent av årsmøtet. Sammen med 

oppspart egenkapital gir dette oss gode muligheter til et aktivt år 2016. 

 

5. Innkomne saker 

 Oppdatert handlingsplan 2016 

o Oppdatert handlingsplan ble presentert av Ragnar Kayser.  

Årsmøte ga sin tilslutning til den. 

 Endring av vedtekter: Arrangement- og kartplan vedtas av årsmøte.  
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o Saken ble ikke tatt stilling til da det manglet dokumentasjon med begrunnelse 

for forslaget. Forslagsstiller var ikke tilstede for å utdype forslaget. 

 

6. Valg 

Valgkomitéens innstilling var på forhånd oversendt Ragnar Kayser. I valgkomitéens fravær 

ble innstillingen presentert av Ragnar Kayser. 

  

Styret: 

 Leder: Ragnar Kayser – gjenvelges for 1 år 

 Nestleder: Jan Olav Ormberg – gjenvelges for 2 år 

 Kasserer: Marianne Nummedal – ikke på valg 

 Trening: Magne Raadal – gjenvelges for 2 år 

 Info: Torgeir Strand – gjenvelges for 2 år 

 Sekretær: Karen-Marie Clementsen Kayser – ikke på valg 

 

Treningskomiteen: 

 Magne Raadal – leder 

 Dagrun Daltveit Slettebø 

 Vibeke Tefre Grieg 

 Atle Almeland 

 Bjørn Batalden (rekruttering) 

 

Kartkomiteen: 

 Per Vold - leder 

 Trond Døskeland  

 Magne Raadal 

  

Tur-O-komiteen: 

 Anne Kjersti Daltveit 

 John Olav Alvsvåg 

 Jan Olav Ormberg 

Tur-O komitéen konstituerer seg selv 

 

Valgkomiteen: 

 Håkon Mogstad (leder) 

 Per Vikane 

 Lise Roll  

 

Materialforvalter: 

 Per Vikane 
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Drakter: 

 Marianne Nummedal

Årsmøtet klappet inn valgkomiteens forslag. 

3.mars sender Fana IL Orienteringsgruppen 3 delegater til HOK kretsting 2016.

Årsmøte valgte Ragnar Kayser, Jan Olav Ormberg og Karen Kayser til det. 

Etter årsmøte 

Orientering om nybygg på Nesttun IdrettsPlass - NIP og Slåtthaug 

Dessverre var det ingen fra administrasjonen som hadde anledning til å delta på årsmøte og 

informere. 

Orientering fra treningskomitéen 

Magne Raadal presenterte treningskomitéens planer for 2016.

Vedlegg :  Oppdatert handlingsplan (jf. sak 5)



En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år

HANDLINGSPLAN 2016

 Bygge miljø – satsing på ett til tre løp med overnatting
Effekt
 Bli bedre kjent
 Skape forventninger/møteplasser

 Støtte de beste løperne – tilskudd til nasjonale løp
Effekt
 Sikre utvikling av våre beste løpere 
 Skape godt miljø blant de beste løperne
 Kunne stille med gode stafettlag

 Bruke Fana-tøyet bevisst
Effekt
 Skape positiv «stammefølelse» 
 Øke stoltheten for klubben
 Vise utad at «vi er Fana»



En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år

HANDLINGSPLAN 2016

 God informasjon på O-gruppens nettsider
Effekt
 God og presis info er også en rekrutteringsplakat
 Skaper inntrykk av en veldreven klubb

 Oppmerksomhet og raushet overfor nye medlemmer
Effekt
 Ta ned følelsen av at vi er en «lukket klubb» 
 Engasjere foreldre – det øker sjansen for at barna fortsetter med 

orientering
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