Raumar orientering
Referat fra Årsmøte 2011
Tirsdag 8. februar kl 19.00
Hovin Skole i Ullensaker
20 frammøtte
1. Åpning
• Godkjenning av innkalling og saksliste:
Innkalling og saksliste ble godkjent
• Valg av møteleder og referent:
Tron Erik Hovind ble valgt til møteleder og Arne Tømta ble valgt til referent
• Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:
Lars Saxhaug og Anne Cathrine Ekroll ble valgt til å skrive under protokollen
2. Årsberetning 2010
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent med enkelte endringer i resultatene for NM
i skiorientering. Resultater fra veteran-NM blir innarbeidet.
3. Årsberetning Raumarkarusellen 2010
Årsberetning for Raumarkarusellen ble gjennomgått og godkjent. Det er ført statistikk
over karusellen fra 1981, dvs. de siste 30 årene. Karusellen ble startet noen år tidligere,
muligens i 1976.
4. Regnskap 2010
Regnskapet ble gjennomgått. Det viste en økning på inntekter fra kr 754 800 i budsjett
til kr 1 002 618 i regnskapet og inntektene økt fra kr 754 800 i budsjettet til kr 971 345 i
regnskapet. Ved årsskiftet var det en saldo på kr 31 273,54.
Etter revisorenes anbefaling ble regnskapet godkjent.
Revisorene stilte 2 spørsmål om praksis med dekning av reiseutgifter og bruk av ledere
på testløp. Disse spørsmålene ble overført til sak 8 Oppdatering av retningslinjer.

5. Ny økonomimodell for Raumar
Etter møter i styret og styrerådet ble det lagt fram en ny økonomimodell for Raumar etter
følgende prinsipper:
• Raumars netto kostnader er til nå fordelt mellom lokalklubbene etter antall starter i
nasjonale løp året før.

• Forslag til ny fordelingsnøkkel fra og med 2011 fremmet av arbeidsgruppe bestående
av lokallagslederne:
Alle lokallag betaler 10.000 kr pr år.
Raumars nettokostnader ut over 60.000 kr pr år fordeles etter reel aktivitet. Som
fordelingsnøkkel brukes størrelsen på egenandelene som faktureres løperne i den
enkelte klubb.
Den nye økonomimodellen ble enstemmig vedtatt.
6. Budsjett 2011
Kasserer la fram budsjett for 2011. Budsjettet er utarbeidet etter den nye
økonomimodellen. Budsjettet er utarbeidet etter egenandelene i 2010.
Kostnader for Raumar 751000 (her er individuelle startkontingenter ikke innregnet).
Inntekter kr 458 500 + utgifter som må dekkes av lokalklubbene kr 292 500. I tillegg
kommer individuelle startkontingenter på ca kr 202 000 som er beregnet ut fra innspill fra
hver lokalklubb som har antydet hvor mye de forventer at deres løpere kommer til å løpe
for.
Innestående beløp fra klubbene (til sammen ca 34 000) blir trukket fra på
innbetalingskravene til lokalklubbene.
Fordelingen av tilskuddet fra klubbene, fordeles endelig ved årsslutt. Årsmøtet ber styret
avregne utgiftene underveis i året og rapportere til klubbene slik at de har større kontroll
det de skal betale inn til Raumar.
7. Oppdatering retningslinjer
?(Styret foreslår følgende endringer i retningslinjer for Raumar orientering
• Treningsavgift endrer navn til aktivitetsavgift
• Ved dekning av kostnader for bruk av egen bil, dekkes bomavgift i tillegg til
kmgodtgjørelse.
• Dekning av kostnader til testløp i utlandet må avklares med styret før
påmelding.
Reiseutgifter til samlinger???
Styret tar opp aktivitetsplanen og sier hvilke reiser som dekkes.
For reiser under 200 km betaler løperne direkte til sjåføren.
Styret tar revisorenes innspill til etterretning og definerer hva som skal dekkes ved årets
begynnelse.)?
Retningslinjene for driften av Raumar orientering ble gjennomgått og nødvendige
endringer ble innarbeidet.

Samarbeidsavtalen fra 1994 må oppdateres i tråd med retningslinjene for driften.
8. Raumarkarusellen
Årlige kostnader til gjennomføring av Raumarkarusellen er ca 3.500 kr. Styret foreslår
at regnskap for Raumarkarusellen innarbeides i Raumars regnskap.
Raumarkarusellen har pr 31.12.10 innestående 26 823,95 på konto.
Styret i Raumar foreslår at kr 4 000 utbetales til hver lokalklubb øremerket kartarbeid.
Øvrige midler inngår i Raumars regnskap.
Ved arrangement av løp i Raumarkarusellen, innbetaler arrangøren kr 10 pr startende
til Raumar. Disse midlene nyttes til premiering og drift av Raumarkarusellen.

9. Innkomne forslag
Ullensaker o-lag hadde innsendt følgende forslag:
”Treningskomiteen setter opp et eget budsjett fram på årsmøtet.”
Begrunnelse:
Dette for at lokalklubbende skal ha forutsigbarhet på hva klubben skal dekke. Da kan
styret i underklubbene og utøverne styre deltakelse ut fra budsjettet og være forberedt
på at enkelte aktiviteter kan kreve større egenandel.
Vedtak:
Budsjett for planlagte aktiviteter legges fram til orientering som en del av
budsjettforslaget på årsmøtet.
10.Valg
Valgkomiteen v/leder Aslak Kinneberg la fram forslag til styre for 2011:
Leder Tron Erik Hovind
Kasserer Harald Aas
Informasjonsansvarlig Simen Rustad
Leder i treningskomiteen Aslak Kinneberg
Styremedlem Knut Engen
Styremedlem Arne Tømta
Revisorer Reidar Øien og Per Olav Rustad
Inntil 3 utsendinger til kretstingen onsdag 16. februar:
Tron Erik Hovind

Valgkomite:
Lederne i lokallagene fortsetter

