STYREMØTE RAUMAR ORIENTERING 23/5-11

Sted. Hovin Gård
Til stede. Øystein Rapp, Aslak Kinneberg, Tron Erik Hovin, Torunn Hoel, Heidi
Sønsterudbråten, Knut Engen, Simen Rustad (referent)
Sak 1: Saker fra kretsstyret
Raumar støtter Tyrvings forlag.
Sak 2: Raumarkarusellen
Vi er positive til å ha et par OBIK-karuselløp innlagt i Raumarkarusellen. Øystein tar kontakt for å koordinere dette. For karuselløp som går nord i vårt område
regner vi det som uproblematisk om det skulle forekomme kollisjoner med OBIK
og/eller kretsens terminliste.
Startkontingent i sommerkarusellen foreslås økt til 30,- neste år. (Dette går
direkte til lokalklubben, så vil ikke påvirke Raumars regnskap.)
Sak 3: Årsmelding
Årsmeldinga ble gjennomgått og blir klargjort for publisering på hjemmesida i
løpet av inneværende uke.
Sak 4: Regnskap 2011
Hovedtrekkene i regnskapet ble gjennomgått og vil bli framlagt for årsmøtet for
godkjenning. NM-resultatet overføres til klubbenes interne konto, etter fordelingen
som ble vedtatt i styret 12. april 2011. Leder for hovedkomiteen leverer timeoversikt
til kasserer i løpet av inneværende uke.
Sak 5: Budsjett 2012
Treningskomiteen går gjennom aktivitetskalenderen og melder tilbake til kasserer
eventuelle endringer. Det foreslås å trekke 100.000 fra NM-midlene inn i budsjettet
for å dekke inn utgifter til økt aktivitet.
Sak 6: Valgkomité
Lista over verv ble gjennomgått og sendt videre til valgkomiteen for videre arbeid.
Sak 7: Medlemskontingent
Det vil foreslås for årsmøtet å innføre en medlemskontingent for medlemsskap
i Raumar, foreslått satt til 50,- per person. Dette for å lettere oppfylle krav i
forbindelse med søknad om offentlig stønad. Tron Erik forbereder sak til årsmøtet.
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Sak 8: Direkte medlemsskap
Det vil foreslås for årsmøtet å åpne for direkte medlemsskap i Raumar. Alle
utgifter som normalt ville faktureres til lokalklubber faktureres direkte til løpere
som er direkte medlemmer. Delen av utgifter som ikke er egenandel fordeles på
lokalklubbene i henhold til prosentfordelingen.
Raumar dekker startkontingent for studenter og ungdomsløpere i løp i Skandinavia og deltakelse i løp i Raumar-regi.
Sak 9: Løperkontrakter
Sportslig skriver kontrakter med løpere på E- og A-grupper, basert på retningslinjene for treningsgruppene. Sanksjonsmulighet ved kontraktsbrudd er tilbakeholding av stipendmidler.
Sak 10: Saksliste til årsmøtet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Åpning av møtet
Godkjenning av inkalling
Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen
Årsmelding 2011 (Tron Erik)
Regnskap 2011 (Harald)
NM-regnskap 2011 (Reidar)
Budsjett 2012 (Harald)
Medlemskontingent Raumar (Tron Erik)
Direkte medlemsskap i Raumar (Tron Erik)
Virksomhetsplan (Tron Erik)
Valg (Valgkomiteen)
Sak : Diverse

Arrangeres Hovin skole 7. februar kl. 1900.
Vi har fått tildelt KM lang fra Eltonåsen skole 25. august.

