
  
  

Møtereferat Møte type  Dato   Tid Sted 
Styremøte STOK  24.09-2014 19.00  May Toril,  

Skarsleite 32 
Til: Jacob Hygen, May Torill Moen, Jostein Alvestad, Grete Berge Owren, Tone 
Østgaard 
 
   
  

Referent:  Neste møte: Antall sider 
Tone Østgaard  Onsdag 29/10 

hos Tone, 
Fagottvegen 12 

2 

Saknr Sak Ansvar  
1. Referat fra styremøtet 25. august: 

• Endre møteinnkalling til referat. Ingen andre merknader. 
  
Tone 

 

2. Økonomioversikt: 
• Kr. 10 050 fortsatt utestående i kretskontigent. Tone har 

purret igjen. 
• Trollelg har kr. 1080 i utestående fra 2013. Tone følger opp. 
• Lite bevegelser i regnskapet i august, men store regninger er 

utestående. 

 
Tone 
 
 
Tone 
Grete/Tone 

 

3. Saker fra NOF: 
• Avtakkingsgave Bjørnar Valstad: 4-manns fjelltelt innkjøpt. 

Kr. 419 pr. krets (17 kretser). Tone følger opp. 
• NOF inviterer til Arrangørseminar 19.10 
• NOF inviterer til kartmøte 11. og 12. oktober. STOK dekker 

reise for kartansvarlig om ønskelig. Jostein avklarer. 
• Trener 1 kurs i S-T? Nylig holdt i jan-feb så STOK avventer. 
• Tur-O-seminar 17. januar, Stjørdal 
• Trener 2 kurs 14-16. nov., Oslo 
• Veteran VM: positivt, men må være klubb forankret. 

 
 
Tone 
 
 
 
Jostein 

 

4. Oppsummering Ungdomsløp, Østersundtur, STAR-cup : 
• Ungdomsløp: 9 løp og avslutning er over: større deltagelse 

pr. løp enn i fjor (155 vs. 150). 356 vs. 326 enkeltløpere.   
Evaluering rett før terminlistemøtet.  Avslutning på skole i 
TRH blitt vanskeligere pga leierestriksjoner i helger. 

• Østersund: full buss, 41 deltakere, positive erfaring.  STOK 
krever inn kr. 800 pr deltager. 

• STAR-cup: ukjent cup for mange. Ta det opp som lite punkt 
på evalueringsmøtet U-løp.  Andre kretser bruker ‘KM 
vinner’ premiering, dvs. årets beste løper i KM distanser.  
Jostein sjekker stemningen på terminliste-møtet. 

  



5. Skolesprint: 
 
• Halvor bidratt på flere skoler: Malvik (3 skoler), Gaula (4 skoler), 

Røros, Flå skole. 
• Grete ber Halvor lage en liten sluttrapport samt møte på neste 

kretsstyre-møte 
• Evaluering blant klubbene: hvor mange skoler, hvilke trinn, 

antall deltakere 

 
 
 
 
 
Grete 
 
 
Tone 

 

6. KM og Midt-norsk: 
• Behov for klassejustering etc. Forslag: H35 som 10-års-klasse, 

(en deltaker i hver klasse i årets KM Lang), dvs. H45 som neste 
klasse, deretter 5-års-klasser.  To veteranklasser i stafett; H135 
og H195). Stok legger frem forslag på kretsstyret.   

• Veteranpremiering: mange enig i at premiering bør sløyfes i 
veteranklasser, men ønsker at vinnere hedres. STOK legger frem 
forslag til kretstinget om premiering av vinnere i dame/herre 
klassene. 

 
 
 
 
Jacob 
 
 
Jakob 

 

7. Rekrutteringsturneen 13. november: 
 
• Lokaler og annet praktisk: Nypvang skole er kontaktet, Saksvik 

skole og NTNU er reservert som back-up løsninger. 

 
 
 
Tone 

 

8. Kartavtale med Bedrifts-O: 
• Evaluering/revidering: Avtale 2012 er utgått på dato men 

videreført. 
• Klubbene fakturerer Bedrifts-O kr 40 pr startende 
• STOK fakturerer klubbene kr 10 pr startende 
• Avtale pr. 2012 sirkuleres; Jostein evaluerer 

 
 
  
 
 
Tone/Jostein 

 

9. Terminliste 2015: 
- Klubbene er bedt om innspill forut for terminlistemøte 
- Forslag om flere skogsløp i mai 
- Terminlistemøte: 22.oktober 

 
 
 
 
Jostein 

 

10. Kandidater til årets NOF priser: 
• Rekrutteringspris 
• Årets trener 
• Årets tur-o-arrangør 
• Info sendt direkte til klubbene fra NOF 

 
 
 
 
 
NOF 

 

11. Fra utvalgene: 
- Toppidrettstreninger: arrangeres med Terje Maroni 
- Tettere kontakt med treningsansvarlige i klubbene?  Er felles 

treningssamlinger eller andre fellesaktiviteter aktuelt? 
- May Toril tar kontakt med klubbene og setter opp treneransvar i 

 
 
May Toril 

 



Ranheimshallen 

 


