Styremøte i Raumar 29. september 2010
Til stede: Knut Engen, Simen Rustad, Øystein Rapp, Heidi Sønsterudbråten, Tron Erik Hovind,
Reidar Øien og Torunn Hoel.
Sak 1: Raumardagen
Årets Raumardag arrangeres på Hurdal syn- og mestringssenter søndag 17. oktober. Dagen
arrangeres etter tradisjonelt mønster med lunsj, styreråd, hyggekveld med premieutdeling m.m.
Aktuelt tema vil være neste års NM. Før dagen bør alle viktige funksjoner dekkes. Dette
presenteres på Raumardagen.
På styrerådet må det diskuteres hvilke linje som skal følges i forhold til eventuelle nyinnmeldte
løpere utenfra.
Rekrutteringsarbeid blir en sak på Raumardagen.
Juniorene og seniorene bør være med på styrerådsmøte.
Sak 2: Raumar framover
Raumar står foran nye utfordringer med tanke på at de sportslige resultatene er blitt så gode
at andre løpere finner det attraktivt å søke til Raumar. Hvordan skal dette håndteres? Hvilket
forhold skal eventuelle nye løpere utenfra ha til lokallagene?
Kan løpere eventuelt være medlemmer direkte i Raumar? De må betale medlemskontingenter
direkte, treningsavgift. Dette må bare være for løpere som ikke har noen naturlig tilhørighet til
Romerike og noen av lokalklubbene.
Hvordan skal utgiftene på disse løpere eventuelt dekkes?
Det bør tegnes kontrakter med hver løper der det kommer klart fram hva de kan forvente av
Raumar og hva Raumar forventer av dem, for eksempel frammøte på trening, deltakelse i
stafetter, dugnadsarbeid, være med på Raumars arrangement, for eksempel hjelpe lokallagene i
forbindelse med o-karusell (løypelegging) m.m.
Vi ønsker å være åpne for løpere som henvender seg til oss, vi skal ikke være en klubb som går
ut og ”kjøper” løpere. Disse løperne kan forvente samme form for støtte som andre medlemmer i
Raumar orientering.
Når det gjelder trenere, er det viktig at vi legger forholdene til rette slik at alle som har behov for
individuell treningsoppfølging får det. Dette må sees i forhold trenerens/trenernes kapasitet.
Sak 3: Ny kostnadsmodell
Det har vært et møte angående ny kostnadsmodell for fordeling av utgiftene mellom lokallagene.
Møtet førte ikke til noen endelig anbefaling.
Sak 4: Rekruttarbeid
Torun la fram forslag til rutiner for samarbeid for rekrutteringsarbeid. Her var det skissert et
opplegg for årsopplegg:

”REKRUTTSAMARBEID I RAUMAR ORIENTERING
Forslag til rutine for samarbeid
Målsetting – øke rekrutteringa til o-sporten;
dra nytte av hverandres erfaringar og
felles planlegging

o
o

Januar/februar
•

Felles møte med rekruttansvarlige i alle lokalklubbene
o Evaluering forrige sesong
o Planlegging av neste vårsesong
§ Oppstart rekrutt-trening (lokalklubben)
§ Nybegynnerkurs (lokalklubben)
§ Folder med info om o - aktiviteter (felles utgangspkt, og med lokal vri)
§ Aktivitetsplan (felles, og med lokal vri)
§ Vårsamling (for alle rekrutter i Raumar)
§ Råtass/Tour de O el lign. (for alle nye +rekrutter i Raumar/lokalklubben)
§ Raumarkarusell

Rekrutteringsansvarlig i Raumar er ansvarlig for møtet
Mars
•

Møte i lpkalklubbene med detaljplanlegging av treningar /kurs
Ansvar : lokalklubbebe

April/mai
•
•

Oppstart rekrutt trening
Oppstart nybegynnerkurs

Ansvar : Lokalklubbene
Mai/juni
•

Råtass/tour de O
Ansvar: Lokalklubbene

Juni
•
•

Sommeravslutning med Raumar orientering
Felles planlegging av høstsesongen
o Aktivitetskalender for høsten (felles med lokal vri)
o Raumarkarusell
o O-troll samling (for alle i Raumar)
o Ferdighetsmerket (lokalklubben)
o Råtass/tour de O el lign. (lokalklubben)
o Avslutning av sesongen (lokaklubben)

Rekrutteringsansvarlig i Raumar orientering kaller inn til møte.
August
•

Oppstart rekrutt trening
Ansvar : Lokalklubben

September
•
•
•
•

Ferdighetsmerket (lokalklubben)
O-trollsamling (felles for alle i Raumar)
Råtassen (lokalklubben)
Sesongavslutning (lokalklubben)”

Innspill:
Hvis noe skjer med rekrutteringsarbeid, ville det være fint om det av og til kunne skrives noe om
dette på Raumarsiden.
Sak 4: Økonomi
Vi har fortsatt ikke fått kr 20 000 i sponsorinntekt fra G-Sport.
Noen av løperne som skulle betale treningsavgift har ikke betalt. Vi har ingen
sanksjonsmuligheter for dette. Purring er sendt og nye purringer blir sendt ut.
Det er meningen at betaling av treningsavgiften gir rett til støtte for deltakelse i løp, vest og
lignende. Vi bør derfor fra neste år ikke kalle dette treningsavgift, men aktivitetsavgift slik at det
kommer fram at dette ikke bare er betaling for deltakelse på trening.
Dugnad: Det ble bare dugnad på Kongerittet. Her deltok det bare medlemmer fra Gjerdrum
og Frogner. Inntektene blir fordelt mellom disse 2 klubbene. Raumar fikk ikke dugnad på
Raumerrittet.
Overskuddet av O-festivalen 2009 ga ca kr 5000. Dette blir fordelt på klubbene med 1/3 delt på
alle 6 klubbene, mens resten fordeles på de 4 klubbene som var involvert.
Startkontingent for NM dekkes fortsatt av Raumar og regning sendes ikke ut til løpernes
lokalklubber. Dette er i samsvar med vedtektene, men er ikke i samsvar for budsjettet for i år.
Styret bestemte at vi følger vedtektene.
Sak 5: O-festivalalliansen – O-festivalen 2011
Det har kommet spørsmål om vi kunne ta ansvaret for starten i neste års O-festival. Vi har
tidligere bestemt at vi neste år har nok med å arrangere NM og Romeriksløpet. Vi opprettholder
dette.
*****
Det er behov for å se på noen av formuleringene i vedtektene. Tron Erik ser på dette før
Raumardagen.

