Møteinnkall
ing

Møte type

Dato

Tid

Sted

Styremøte STOK

15.10.2015

19.00

Torkil, Steinanv. 21

Til: Jacob Hygen, May Torill Moen, Torkil Eie Solstad, Grete Berge Owren, Sturla Sæther, Tone
Østgaard

Referent:

Neste møte:

Antall sider

Tone Østgaard

09.12.15

1

Sak
nr

1.

Sak

Ansvar

Referat fra styremøtet 31.08
Ingen merknader.

2.

Regnskapsoversikt
-

3.

Søknad er sendt til STIK om aktivitetstilskudd
Klubbene faktureres for kart avgift. Kontakter bedrift-O for
tallmateriale.
Kontoføring: 3975 – lages egen konto for Hovedløpet samt
synliggjøre O-Troll inntekter og utgifter
Premieavgift ungdomsløpene faktureres – deltakerliste sendes
klubbene

Tone
Grete

Reisestøtte O-idol, henvendelse fra Trollelg
Søknad om støtte til O-Idol: STOK støtter i hovedsak ledelse og
ikke de aktive. Da det ikke var behov for kretsoppnevnt leder og
det ikke var tatt høyde for støtte i budsjettet for 2015, besluttes
det å ikke innvilge støtte i år.

4.

Tone

Jacob

Videreutvikling av STOKs hjemmesider
Det legges opp til mer bruk av STOK hjemmesider etter
overgangen til nye websider. Facebook forventes i all hovedsak å
fortsatt bli brukt til bildebaserte nyheter, mens websiden vil bli
brukt til alle formelle nyheter

5.

Oppsummering STAR-cup og Ungdomsløp
-

-

STAR-cupen har vært uendret i 2 år. Fungerer bra som et
sammendrag av de viktigste løpene: 24 løpere under 16 år har
deltatt på minst 4 løp. STAR-Cup bør få ‘etablere’ seg i uendret
form, men vil prøve å få til en avslutning og premieutdeling.
Ungdomsløpene: Større deltagelse enn foregående år med 9 løp,
1397 enkeltstarter, 149 i snitt, 380 deltakere. Ønsker et lignende
program for neste år av terminlistemøtet. Møte med klubbene til
våren.

May Torill
Grete

30.11.

6.

Status/oppsummering Skolesprintprosjekt
Foreløpig rapport mottatt av Øyvind viser god aktivitet. Øyvind
og Grete deltok på undervisningssamling i fylket. Veldig fornøyd
med Øyvinds innsats.

7.

NOFs regionlag vs STOKs satsing
NTNUI, Frol og Trollelg deltok. Enig om treninger i
Ranheimshallen samt et opplegg en gang pr. mnd med foredrag
etc åpent for alle. Åpent for å trekke med flere i samlingene.
Innkaller klubbene til møte i nær fremtid for å koordinere
treningene. Terje har brukt 143 timer fra mars til september.
Møte med Heimdal vgs for å avklare fremtidig opptak.

8.

Rapportering Aktivitetstilskudd NOF

9.

Frist 1.nov for rapportering.
Status Terminlistearbeidet (møte holdes 21.10)
Dialog med Nord-Trøndelag. Alle klubbene i S-T deltar. May Toril og
Sturla deltar fra STOK i tillegg til Torkil.

10.

Grete

Torkil

Forestående møter i NOF-regi
•
•
•

11.

Sturla

Web-kurs 16.10
Rekrutteringsmøte 27.10 – 27 deltagere pr dd. Tone
organiserer kveldsmat.
Kretsledermøte/ kompetansehelg 20-22.11: Jacob deltar 2
dager, May Toril muligens.

Tone
Grete/ Tone
Jacob/May Torill

Fra utvalgene
-

Teknisk: Nytt kart på Storheia, men ikke godkjent av STOK (for
dårlig på vegetasjon)
Elitesatsing: planleggingsmøte med klubbene for å koordinere
treninger samt møte med Heimdal VGS
Rekrutt: O-Troll leir med 28 + ledere, Østersundtur med 66
deltakere

12.

Eventuelt

13.

Neste møte
Hos Jacob 9.12. kl.19.00, Jacob tar kontakt med Terje Kanstad
vedr. valgkomiteens arbeid.

Leder på HL/OLL – STOK dekker reise og opphold for ledere.

Grete

01.11

