Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

21/01-2013

Tid

19.30

Sted

Gløshaugen

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

Midttømme

Referent

Møte slutt

Tone Østgaard

22.30

Neste møte

13.februar
2013

Saknr Saksopplysninger
Gjennomføring Kretsting:
1.
•
•
•
•
•
•

2.

3.

Pga uforutsette jobbreiser, flyttes Kretstinget til onsdag
27.februar. Terje bekrefter NTNU ila morgendagen.
Tone sender ut ny innkalling og agenda.
Eirik forespør Tore Kiste som dirigent. Tone referent.
Bevertning: smørbrød, frukt og kaffekaker.
Tur-O 25/2: Tone sender ut påminnelse
Blomster til avtroppende styremedlemmer.

Antall sider

2

Ansvar
Terje
Tone
Eirik
Tone
Tone
Tone

Pokaler/prestasjonspriser :
STOK har forslag til 5 kandidater (inkl. 2 ski-O). Ikke fulgt opp med
Offtrack. Sender ut email til klubbene for nominasjon av kandidater.

Halvor

Kretsens rankingpokaler gis til vinnerne av STAR-cup i 15-16 og 17-18 års
klassene. Pokaler bestilles fra NORContact. Tenke mer på premier til 1314 års klassen vinnere av STAR-cupen (for eksempel varme trøyer).

Terje

Årsberetning 2012:
Jon Arne, Halvor og Tone har levert bidrag til årsrapporten. Terje leverer
innen utgangen av uka.

Terje

Skolekart: Jon Arne følger opp med fylket og ber om at kretsen involveres
i fremtidige kart.

Jon Arne

Eirik syr sammen årsberetning innen 2.feb.
Hver utvalgsansvarlig presenterer sin del av årsberetningen på tinget.

Eirik

Tone sender bilder fra strategi samlingen og ordner 30 kopier av

Tone

årsrapporten til Kretstinget.

Frist

4.

Regnskap 2012:
NC løp: ikke manglende deltakelse, kun manglende reiseopplegg fra STOK
på NC-løp.
Eirik leverer regnskapet til Egil. Tone reviderer noter og sender revisor
pr.mail.

5.

Strategi- og handlingsplan 2013-2015:
Legges frem på tinget.

6.

Budsjettet justeres med: ett ekstra ungdomsløp, forsikring mot
økonomisk kriminalitet (i hht lovnorm), lagerskap (til STIK), beachflagg til
Hovedløpsprosjektet, ikke NOF ting og ytterligere midler til
skolesamarbeid. Legger til en konto for forventet inn/utbetalinger av
spillemidler til anlegg (kart). Budsjettert underskudd på ca.15000.
Skolesamarbeid: STOK annonserer etter 2-3 studenter som kan drive
instruksjonsaktivitet mot skoler med forbehold om godkjenning på
Kretstinget. Søknad sendes Tone. Motivert student som kan ta 2-3t
undervisningsaktivitet på dagtid og har interesse for arbeid med barn og
ungdom. Annonse legges ut på web og Facebook samt distribueres til
klubbene. Søknadsfrist fredag 22.feb. Aktivitet i Mai-Juni, August-Sept.
En i rekruttutvalget bør være skolesprint kontakt.

Tone

Tone

Tone

STOK Forslag:
Arrangør MNM 2015: Send mail til klubbene og ber om søknad fra
interesserte klubber på MNM sprint, langdistanse og stafett.
Søknadsfrist til STOK innen fredag 8.februar, behandles på STOK
styremøte 13.feb. Styrevedtak legges frem for Kretstinget.

8.

Eirik

Budsjett 2013:
Kontakt MNM/webside (Røros & Os) for kontakt person for å se om de er
interessert i å overta STOK’s MNM medalje beholdning.

7.

Tone

Tone

Evt.
•
•

Terminliste 2013: TD Trondheim Open fra NTNU? (Halvor bekrefter
ila morgendagen). TD KM Mellom distanse 8/6 : Byåsen.
Bedrifts-O løp inn i STOK’s terminliste

Halvor
Jon Arne

