
  
  

Møteinnkalling Møte type  Dato   Tid Sted 
Styremøte STOK  31.08.2015 19.00  May Toril, Skarsleite 32 
Til: Jacob Hygen, May Torill Moen, Torkil Eie Solstad, Grete Berge Owren, Sturla 
Sæther, Tone Østgaard 
 
   
  

Referent:  Neste møte: Antall sider 
  15.10.2015 3 
Saknr Sak Ansvar  
1. Referat fra styremøte 08.06. 

• Ingen merknader. 

 

   
 

2.  Regnskapsoversikt 
• Regnskapet viser et underskudd på kr. 34 539 pr.31.07 
• Tone sjekker at budsjettet er i hht. kretstinget 
• Reise HLL faktureres klubber (Grete sjekker beløp pr klubb).  

Ledere dekkes av STOK. 
• Detaljoversikt HL-prosjektet sendes Grete 

 
 
Tone 

 

3. Oppsummering etter MNM 
• Veldig fint arrangement; litt over 500 deltakere. 
• 2 stafettklasser - H/D35 -blir sløyfet til neste år 
• Vurdere ulike distanser på stafett til neste år? 
• 2016: OS/Dalsbygda arrangerer. 
• 2017: Møre og Romsdal arrangerer men har noen 

kapasitetsutfordringer. 
• Temamøte før kretsting: diskusjon omkring norm for 

startkontigent 

 
 
Jacob 
 

 

4. NOFs nye hjemmesider – omlegging, seminar 16.10 
• Deltakelse: NOF møte Ullevål stadion 
• Ansvar for STOK-sidene avklares etter seminaret. 
• Torkil leder an diskusjon på neste STOK møte om hva vi vil 

med web-sidene 

 
Tone 
 
 
Torkil 

 

5. Status STAR-cup og Ungdomsløp 
• STAR-cup avslutning på Byåsen-Natta.  Resten av premiene 

(gavekort Offtrac) ettersendes.  
• Ungdomsløp: 6 av 9 løp. Bra oppslutning, men størst 

deltagelse på ukedager. 

 

 
 
 
May Toril 

 

  



6. Status Skolesprintprosjekt 
• 3 skolesprinter planlagt i høst.   Øyvind vil muligens benytte 

en annen til å hjelpe noe i høst. 
• Også etterspørsel etter hjelp fra byskoler, men fokus i år på 

distriktene. 
• Den Fysiske Skolesekken ser etter ressurspersoner som kan 

hjelpe dem i kursing av lærere innenfor orientering. 

 
 
 
Grete 

 

7. Status Skolekartportalen 
• Fortsatt noe «rusk» men ca. 90% av kartene ‘fungerer’. 
• Nesten alle kartene er fra 2010.  Bør sende purrerunde til 

klubbene om oppdatering av kart.  Kanskje er det også andre 
kart som kan legges ut? Torkil følger opp med Tore. 

 
 
 
Torkil 

 

8. NOF Kretsledermøte og kompetansehelg 
• Deltakelse: Jacob reiser 
• May Toril deltar på økonomi-kurs 
• Saker til KLM: Jacob fremmer forslag om at konkurranse-

reglene forenkles og at det etableres normer for 
løypelengder (basert på svensk norm). 

 
Jacob 

 

9. Søknad om aktivitetstilskudd fra STIK 
 

• Tone sender inn søknad. 

 
 
Tone 

 
 
1.sept. 
 

10.  Retningslinjer TD 
• Retningslinjer for kretsutnevnt TD lagt ut på webside. 

 
Torkil 
 

 

11. Status O-troll-leir 04.09 
- 20-30 deltakere (hovedsaklig Freidig)  

 
Grete 

 

12.  Rekrutteringsturneen 27.10 
- Innledning med noe statistikk 
- Kontakt Adressa, Trønder Avisa – Tone sender invitasjon til 

Erik Borg 
- Venter på bekreftelse fra Byåsen vgs  

 

 
Grete 
 
Tone 

 

13. Referatsaker: 
• Møte om Granåsen: Ingen deltagere fra STOK 

 
  

 



14. Fra utvalgene 
 

- Toppidrett: treninger i sommer gjennomført som planlagt.  
Fungert bra. 

- NM forberedelser med seminar og trening denne uka. 
- Sosial sammenkomst med NTNU planlegges, likeså foredrag 

om sykdom. 
- Halvårsrapport fra Terje med timeforbruk? Sturla følger opp. 
- Jobber med system hvor alle klubbene legger ut 

treningstidene sine men avventer ny web-løsning. 
- Teknisk: Terminlistearbeidet påbegynnes i oktober. MNM 

26-28.august.  Ønskelig med mer koordinering med NTOK og 
skogsløp så tidlig som mulig.  KM stafett – fortsatt 
samarbeid med NTOK. 

- KM jury: Torkil utnevner jury KM Mellom (Sturla). 

 

 
 
 
Sturla 

 

15. Eventuelt   

16. Neste møte 
 
15.oktober 2015 hos Torkil, Steinanvegen 21, 7049 Trondheim 
 

  

 


