
STYREMØTE RAUMAR ORIENTERING 12/4-11

Sted. Hovin G̊ard

Til stede. Arne Tømta, Harald Aas, Øystein Rapp, Aslak Kinneberg, Tron Erik
Hovin, Torunn Hoel, Simen Rustad (referent)

Ikke til stede. Heidi Sønsterudbr̊aten, Knut Engen

Sak 1: Økonomimodell NM

Tron Erik redegjorde for modellen som ble foresl̊att p̊a styremøte 6. mai 2009
og styrer̊adsmøte høsten 2009. Styret vedtok følgende:

1/6 av inntektene fordeles jevnt mellom klubbene som deltar i dug-
nadsarbeidet, 1/6 fordeles etter Raumars prosentfordeling. 2/3
fordeles etter klubbenes arbeidsinnsats, hvor fordelingen mellom ar-
beidsoppgaver fastsettes av styret etter forslag fra bemanningsleder
i NM-komiteen etter bemanningsmøte i mai. Styret tar syn til
fordelingen fra O-festivalen n̊ar dette fastsettes. (Vedlagt) Denne
summen blir liggende p̊a Raumars konto og kan brukes av klubbene
til å redusere innbetalinger til Raumar. Fordelingen p̊a regnskaps̊ar
bestemmes av årsmøtet i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Dette tas opp igjen p̊a neste møte for å fullføre fordelingsmodellen.
Tron Erik utarbeider søknadsbrev om NM-tilskudd fra kommunene som sendes

i samarbeid med lokalklubbene.

Sak 2: O-festivalen 2013

NOF oppfordrer O-festivalalliansen eller medlemsklubbene til å arrangere o-
festivalen i 2013. Styret i Raumar ser det ikke som aktuelt å delta i dette arbeidet
s̊afremt ikke premissene for alliansen endres.

Sak 3: Høringsrunde ang̊aende Løpsavgifter og Løpskategorier

NOF har sendt ut et høringsforslag ang̊aende endring i reglene for løpsavgifter.
(Vedlegg) Styret er i utgangspunktet negativt til enkelte aspekter av forslaget.
Hovedpunkter:

• NOF m̊a vurdere eget kostnadsniv̊a, og synliggjøre hva n̊aværende og eventuelle
ekstra avgifter skal g̊a til

• Løpsavgift bør ikke beregnes av etteranmeldingsavgift
• Lokale arrangementer og ungdomsarrangementer bør skjermes (interne tren-

ingsløp, nybegynnerkurs, etc)

Tron Erik skriver et forslag til svar, som behandles p̊a neste styremøte.
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Sak 4: Endringer/oppfølging i aktivitetsliste

Fram til Spring-Cup l̊a klubbens utgifter 22.500,- under budsjett. Andre ak-
tiviteter fram til 10-mila ligger ogs̊a p̊a eller under budsjett. Gøteborgsamling tas
inn i budsjettet med en utgift p̊a ca. 8000,- hvor 4000,- hentes inn igjen gjennom
egenandeler.

I forbindelse med 10-mila dekker klubben ikke flybiletter, men kan dekke reisende
med en bil som skal brukes til transport mellom arena og losji.

Aktivitetslista holdes ajour gjennom sesongen og fylles inn med faktiske utgifter.

Sak 5: Treningsstipender 2011

Aslak fremla forslag til stipendfordeling p̊a tilsammen 67.000,-, som er kr 7.000,-
over budsjettet. Styret godkjenner dette under forutsetning av at overskridelsen
dekkes inn ved en reduksjon i utgiftene til aktiviteter rettet mot toppsatsingsdelen
av jr/sr-gruppa.

Sak 6: Trenergodtgjørelse

Styret tildeler Øyvind Lund 2000,- som godtgjørelse og takk for arbeide med
fellestreninger gjennom vinteren.

Treningskomiteen formaliserer trenerkontrakter med de som skal ha trenergodtgjørelse.

Neste styremøte

Tid/sted. Mandag 23. mai kl. 19:30, Hovin G̊ard

Forløpig saksliste.

• Underveisoppsummering økonomi (Harald forbereder)
• Oppfølgingssak: Fordeling av belastning mellom arbeidsoppgaver NM
• Oppfølgingssak: Høringsrunde ang̊aende Løpsavgifter og Løpskategorier


