
STYREMØTE RAUMAR ORIENTERING 23/5-11

Sted. Hovin G̊ard

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

Sak 1: Økonomi s̊a langt

Harald gikk gjennom økonomien s̊a langt. Tiomila g̊ar noe over budsjett, bl.a.
da noen løpere har reist med fly. Disse betaler en egenandel p̊a kr 1200. For øvrig
g̊ar økonomien stort sett som budsjettert, muligens noe under. Foreløpig ser det
ut som om denne trenden vil fortsette. Harald sender oversikt til klubbene over
situasjonen s̊a langt.

Vi g̊ar inn for å sende ett lag til 25-manna. St̊ale forespørres om å være innpisker.
Det m̊a fremheves at dette er en forpliktende p̊amelding ovenfor utdøverne, og at
dersom vi ikke sender v̊art beste lag trekker vi heller laget. Opplegg bør ordnes med
felles bussreise med en annen klubb i lokalomr̊adet for å holde kostnadene nede.

Sak 2: Status NM-økonomi

Oppdatert budsjett ble lagt fram, se vedlegg. Sponsorjobbinga ligger p̊a etter-
skudd, og vi har per dags dato ingen hoved- eller klassesponsorer l̊ast fast. Gruppa
h̊aper å f̊a til noe i løpet av den nærmeste tida.

Sak 3: Fordeling av arbeidsbelastning mellom arbeidsoppgaver i NM

Bemanningsmøtet har ikke vært holdt enda, det holdes tirsdag 31/3. Det lages
der en mal for registrering av arbeidsforbruk som brukes som grunnlag for fordelin-
gen.

Sak 4: Høringsrunde ang̊aende løpsavgifter og løpskategorier

Tron Erik oppdaterer sitt utkast med henblikk p̊a de innspill som kom frem
under møtet, og sender dette til NOF.

Sak 5: Ansvarlig for politiattest

Torunn Hoel tar seg av dette.

Sak 6: Generalforsamling O-festivalalliansen

Tron Erik orienterte om generalforsamlingen. Vi ser ingen grunn til å endre v̊ar
stilling til alliansen.

Sak 7: Eventuelt

• Raumar jobber for å bli godkjent som bingoarrangør. Tron Erik fortsetter
prossessen.

• Det ble en diskusjon rundt sportslig satsing framover.
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Neste møte

Neste styremøte blir tirsdag 21. juni kl. 19:00 host Øystein p̊a Teiefjellet. Tema
for møtet er klubbutvikling og å dele inn i ansvarsomr̊ader for arbeidet med dette.
Aslak, Simen og St̊ale skal ha et forberedende møte for å lage et innspill til styrets
arbeid. Harald organiserer et løpermøte i Oslo for å f̊a inn løpergruppas synspunk-
ter.


