Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

28/08-2013

Tid

20.00

Sted

Fagottvegen 12

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

Sonja Tronstadhagen
Referent

Tone A. Østgaard

Møte slutt

22.20

Neste møte

23.september
kl.20

Saknr Saksopplysninger
Endring i Styret:
1.

Antall sider

3

Ansvar

Sonja har trukket seg som leder for rekruttutvalget og STOK styret. Inntil
videre:
• Eirik tar ansvar for ungdomsløpene
• Hilde stiller i styremøtene
• Østersundtur vurderes avlyst (se pnkt. 7)
• Bestilling varer: Tone

2.

Oppfølging av saker fra forrige møte:
•

•

•
•
•
•
•

3.

Mail til klubbene:
o Rekruttsamling: 8 klubber meldt på. Vil flere klubber være med?
(2 klubber kan møte pr rom)
o Interesse for trener 1 kurs
o U-løp/rekruttering erfaring
Arrangement kurs (Brikkesys/Emit og Eventor) –like før sesongstart
(feb/mars)? Agenda klubbledermøte. Jostein forhører seg om
mulige kursholdere.
Trener 1 kurs: Følge opp med Knut Hagen & Tomas Eidsmo. Lørdagsøndag på høsten (*2). Sjekk kursopplegg på NOF sider.
Forslag om ny klasse i U-løp kommet inn: OK for arrangørene
NM samling Kongsberg samling i rant ut i sanden pga liten interesse
Ranheimshallen: ingen avklaring enda.
Forhold til bedriftsidretten ønskes tatt opp på kretsledermøtet. Eirik
sjekker med NOF og Jakob lager notat om så.

Økonomi
• STOK mottok ekstra administrativt og aktivitetstilskudd for 2012
(kr.6485). Også mottok admin tilskudd for 2013 på kr.5000.
Utbetaling fra Idrettsbingo for 1.halvår på kr. 32966.
• Søknad om aktivitetstilskudd fra STIK sendt 27/8.
• Totale driftsinntekter/utgifter gir misvisende sammenligning mot
budsjett pga inn- og utbetalinger av spillemidler samt transaksjoner
for Hovedløpet som nå går via STOK i større grad.

Tone

Jostein

Tone

Per
Eirik

Frist

4.

5.

Skolesprint
• Terje Sørgård kan muligens ta skolesprint oppdrag i høst. Per tar
kontakt.
• Sender ut mail til klubbene med forespørsel om noen har behov for
trener bistand i tillegg til noen fra lokal klubb. Røros og
Oppdal/Snøhetta?

Per
Tone

Erfaringer ungdomsløp, STAR-cup, KM og MNM
•

•

•

•
•

•
•

U-løp: positiv. Fremgang i antall deltakere; stabilt i de største
klubbene/økning hos bl.a. Wing og Malvik. 50/50 jenter & gutter; bra
miljø, bra arrangement.
STAR-cup: Noen innkjøringsproblemer. Jostein orienterte om
Jostein
utfordringer med påmeldingsrutinene (i fht etteranmeldinger i
Eventor). Jakob forespør arrangør om etteranmeldelse godkjennes.
På websider legges ut info om at etteranmeldere løper bedrift eller
Eirik
gjesteklasse. Samme startkontigent for etteranmeldte.
Mange skjønner ikke opplegget som fortsatt trenger mer tid til å
innarbeide seg. Uheldig at de går på tirsdager i tillegg til tett program
i helgene. Involver KM (Sprint) som et løp neste år? Fordele 2 løp til
våren/2 til høsten? Arbeidet med sponsor erstattes av fokus på
premiegivere, for eksempel kjøpe Oftrec gavekort til halv pris. Litt
Jakob
dårlig deltagelse i ungdomsklassene. Ranking pokal kan derfor bli gitt
til kun en deltager i klassen.
KM: forvirring om dato, ellers vellykket i Orkanger.
MNM: veldig vellykket, noe spørsmål om kart (Røros). Forespørsel
om godkjenning av kart bør komme mye tidligere slik at klubbene kan Jostein
rette opp evt. mangler. Info sendes klubbene.
Eget referat fra møte mellom kretsene og MNM kommer. Sent
Jakob
online resultat spesielt på stafett (TD kurs bør dekke stafett).
Fremtidige arrangører:
o 2014: Nord-Trøndelag
o 2015: Sør-Trøndelag
o 2016: Nord-Østerdal
o 2017: Møre og Romsdal (med forbehold)

6.

Status og aktiviteter i utvalgene:
Teknisk:
• Kommunen: ønsker oversikt over O-kart som er under utarbeidelse
(for tildeling av spillemidler) og at kretsen samordner søknader om
midler for nye kart.
• Alle klubber har nå underskrevet på avtalen om utveksling av kart.

Jostein

01.09

Rekrutt:
•
•
•
•

Avslutning 12 Sept: Sjekk om skistua er ledig først (gratis leie ved
servering?). Alternativt BSK hytta.
Huldrejentenes pris til beste jente utdeles
Premier: bestilt av Sonja? Eirik følger opp
Østersundtur: sammenfaller med Tour de Trondheim og vanskelig å
endre dato. Avlyser turen. Sender mail til klubbene – kommer
tilbake neste år.

Tone
Eirik
Tone

Snarest
Snarest
Snarest

Toppidrett:
•

•

7.

Usikkert om NM møte blir arrangert – fortrinnsvis sammen med
NTNUI. Midler til toppidrett satsing kan brukes til oppdatering av
kart (for eksempel Hitra kart til bruk for samling neste vår).
Målsettingsdiskusjon gjenstår. Innkaller til eget møte med
toppidretts ansvarlige i klubbene.

Per

Per

Møter i høst:
Styremøter:
o Mandag 23.09 hos Eirik kl.20
o Onsdag 6.11 hos Per/Dragvoll
Kretsledermøte Oslo 18/10: Forholdet til bedrifts-O (samarbeid på
midtuke løp, startkontigent etc) bør diskutteres. Kan NOF lage en
samarbeidsavtale sentralt med Bedrifts-O som kretsene kan forholde seg
til?

Eirik

Terminlistemøte tidlig november: Koordinering med Nord-Trøndelag og
møte i teknisk utvalg forut for terminlistemøte. Jostein lager utkast og
sender invitasjon til klubbene om løp og søknad om KM. Prøve å få til
løp ut juni og fra begynnelsen av august samt unngå kollisjon med
Østersund.

Jostein

Klubbledermøte: Jan 2014 (mulige tema toppidrett, rekruttering)

snarest

