Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

28/04-2014

Tid

19.00

Sted

Flatåstoppen 31

Til stede: Kjetil Okkenhaug (for Per Wirehn), Jacob Hygen, Jostein Alvestad, May
Toril Moen, Grete Berge Owren, Tone Østgaard
Fravær:

Per Wirehn
Referent

Møte slutt

Tone Østgaard

21.15

Neste møte

23.mai kl.17

Saknr Saksopplysninger

1.

Referat fra forrige møte:
•

•
2.

Søknad om Fylkeskommunale tilskudd til anlegg i Trondheim – STOK
søker om tilskudd til tilhenger og EMIT brikker. Frist 1.mai.
13.mai info. møte på NTNUI om Laktatprosjektet

Ansvar
Jacob

Utgifter til Trener 1 høyere enn budsjett pga trenerhonorar til 2
Kretskontigent fakturert i April

STOK Web:
•

4.

2

Økonomioversikt:
•
•

3.

Antall sider

Webkurs hos Statkraft Sluppenvegen 6, fredag 23.mai kl.18.00 med
Ivar Haugen – ta med PC. (Tone er bortreist). Stok Styremøte kl.17.

Jacob

Teknisk Utvalg:
•
•
•

•

•
•

•

Ungdomsløp: møte 22.april; alle kontrollører på plass med ett
unntak; Trimtex trøyer bestilt.
STAR-cup: dropper trøyene i år.
KM: Tone følger opp vedr. medaljer. Generell info. mail til KM
arrangører vedr. nytt reglement/klasser og oppfordring om bruk av
felles løyper (revurderes neste år). TD på plass med unntak av
Trollelg (KM stafett) – May Toril purrer.
Kartplan for Trondheimsområdet sendt til kommunen. Tore Angell
Petersen tar kontakt med Idrettsrådet vedr. presentasjon av
kartplanen. Jacob blir med om mulig og tar kontakt med Tore.
Ajourføring av elektronisk oversikt over kart i kretsen og hvilke
klubber som har dem. Beta versjon lansert av NOF i 2012.
Godkjenning av kart: utfordring ved sen søknad (ref. MNM); godkjent
merke forekommer ikke alltid på kartene. NOF godkjenner alle NM
kart.
Terminliste: få helgeløp i vårsesongen

Tone
Jostein
MayTorill
Jacob
Jostein

Jostein

Frist

5.

Rekrutteringsutvalget:
•

•
6.

Toppidrettsutvalget:
•
•

7.

•

Felles artikkel i Adressa om Tur-O og hvor det finnes? Kontakter
Stein-Arne Sæther.
Info legges ut på kretsens websider

MayToril
Jakob

Referatsaker:
•

•

9.

Treninger i samarbeid med Heimdal VGS, mer NM relevante
treninger. Prøver å få større oppmøte på færre treninger.
Kart/taktikkmøte planlagt før NM sprint.

Tur-O - Markedsføring?
•

8.

Skolesprintprosjektet: Halvor Eid Nielsen ansatt. Har fått
henvendelser fra flere klubber. Driver også oppsøkende virksomhet
mot skoler og idrettslag.
Hovedløpsprosjektet: Fosen i helga. Bynære klubber mest aktiv,
mindre deltagelse utenfor. Østersundtur planlagt ca. 12-14.sept.

NOF-tinget: alle forslag ble trukket. Jobbes for å få O-sporten inn i
OL, og Ski-O del av det. Sondre Sande Gullord valgt inn i styret, Per
Einar gjenvalgt. God stemning på tinget og god tilslutning til styret og
generalsekretær. Ingen ny hovedsponsor på gang. 2+2 modellen
kjøres på Wing i år.
Idrettskretsens Ting: Brekstad. Innslag om dugnadsinnsatsen i
Knyken hvor 15 til 50 personer møtes daglig til innsats i hht. 3-års
plan. Innlegg også fra Folkehelse og Idrettprosjekt på Fosen,
Sommer/Vinter Malvik og fotball kvalifisering. Ingen kontroversielle
saker på Tinget. Penger fra salg av Idrettsbingo satt på fond hvorav 2
mill (20%) er øremerket større arrangement.

Eventuelt:
•
•

•
•
•

Tekniske Kurs: Henviser interesserte til NOF kurs istedenfor egne
kurs i år.
Aktivitet i distriktene: Halvor har fått en del napp på
oppsøkende virksomhet og har mulighet til å fortsatt støtte lokal
aktivitet utover høsten. Jostein vil diskutere evt. karuselløp/
bygdakamper i Eventor på terminlistemøte til høsten.
KM: Tone tar kontakt med KM-arrangører vedr. medaljer. Flere
klasser betinger antagelig flere medaljer i vår.
Neste møte: mandag 23.mai kl.17.00.
Kretsmøte under MNM i Meråker (august): May Toril stiller.

Jostein

Jostein
Tone

May Toril

