Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

12/02-2012

Tid

19.00

Sted

Kirsti, Fagerliv. 21

Til stede: Kirsti Midttømme, Terje Kanstad, Felix Breitschädel, Jon Arne Klemetsaune,
Tone Østgaard, Egil Repvik (revisor)
Fravær:

Referent

Tone Østgaard

Møte slutt

22.00

Neste møte

19 februar

Saknr Saksopplysninger
Kretsting
1.
Sted: Sørge for O-flagg v/avkjørsel
Bevertning: Tone bestiller smørbrød og gulrotkake.
Rankingpokaler (delt ut til juniorer 15-18 år): Ingen utdeling i år da det
ikke har vært noen STAR-cup (og ingen nestleder).
STOK prestasjonspris: deles ut til utøvere (min 17 år) som har oppnådd
gull i NM eller pallplassering i internasjonalt mesterskap. Felix sjekker
hvilke kandidater som er aktuelle.
Prisen har vært gavekort fra Offtrack til verdi av kr.500. Gavekort til verdi
av kr.2000 har blitt gitt av Offtrack (v/Jan Egil Vagnhild) som
kompensasjon for logo på STOK websider. Felix tar kontakt med Offtrack
for å se om avtalen kan videreføres.
Dirigent: Tore Kiste forespørres
Protokoll 2011: Tone tar kontakt med referenter for å sørge for
signering.
Blomster: Tone ordner blomster til avtroppende styremedlemmer,
dirigent og andre etter antall fra Kirsti.
Valg: leder kandidat er enda ikke avklart. Mulig nestleder fra NTNUI.
Vanskeligheter med rekruttering til styret kan ha sammenheng med en
generell ’VM utmattelse’. I tillegg daler antall o-løpere i konkurranse
med stadig nye idretter. Møte med valgkomiteen om ei uke.

2.

Antall sider

2

Ansvar
Tone
Tone

Felix

Felix
Jon Arne
Tone
Kirsti/Tone

Kirsti

Evt.
Skolesprint: Skolene ordner egne opplegg, uvitende om at det finnes
gratis opplegg. Ingen løp i Wing siste 3 år.
Skolekartprosjektet: Egil Repvik anbefaler at vi tar kontakt med Oddveig
Bredesen i fylkeskommunen ang. (tippe)midler tilgjengelig for
videreføring av skolekartprosjektet. Klubbene får betalt for oppgradering
av kart, men kommunen og fylket var ikke fornøyd med dokumentasjon.
Det skal være et møte med kommunen om videre fremdrift og
dokumentasjon av prosjektet. Jon Arne tar kontakt med Morten Strand.

Terje

Jon Arne

Frist

3.

Regnskap
Tone la frem endelig regnskap 2011 ført etter regnskapsprinsippet.
Noter til regnskapet:

3110: Faktura til Stjørdal mangler (avventer info fra Kirsti).
Restlager vil bli solgt til Møre & Romsdal/Molde IF for antatt
kr.5000 (inngår i 2012 budsjett).
3112 Kartsalg: for optimistisk budsjett med tanke på antall
bedriftsløp.
3113 & 3981: null inntekter da verken kurs eller Norges Cup er blitt
avholdt
3971: Under budsjett og ikke i samsvar med utgifter under 7701.
Tone
Tone tar kontakt med Knut Hagen for å sjekke om mer HL
kostnader skal etterfaktureres klubbene i 2012.
Regnskapet godkjennes av styret og overleveres revisor Egil Repvik.
Grete Berge Owren kan kontaktes i tilfelle spørsmål om
tidl.regnskap/budsjett.
4.

Budsjett 2012

Følgende endringer til 2011 budsjettet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3110: Økes til kr.30 000 pga salg restlager samt medaljer som
skal faktureres til Stjørdal.
3112: KR. 70 000 (forventet økning på kr.5 pp/tot. Kr.15000 til
STOK)
3113: halveres til Kr.20 000
6860: reduseres til kr. 24000 i lys av forventet lavere aktivitet
3920: Kretskontigent foreslås øket med 50% (antatt flere år siden
siste økning)
5501: kr.30 000
6863: Kr. 15000
6865: kr. 10000
7702: Ingen MNU i 2012 - settes til null.
7711 & 7720 utgår.
7710: endres til NC løp/treningssamling (går opp mot
inntektspost 3981)

Tone setter opp 2012 budsjett og sender styret for gjennomsyn.

Tone

