STYREMØTE RAUMAR ORIENTERING 11/4-12

Sted. Hovin Gård
Til stede. Aslak Kinneberg, Tron Erik Hovin, Fredrik Ødemarksbakken, Knut
Engen, Harald Aas, Simen Rustad (referent)
Ikke til stede. Bjørn Børke
Sak 1: Oppfølging årsmøtet
Harald sender ut informasjon om medlemskontingent til de som er registrert som
medlemmer. Manglende epostadresser suppleres med lokallagene.
Treningskomiteen sender liste over løpere som skal betale treningsavgift til kasserer.
Retningslinjer for treningsstipend taes på mail. Aslak sender ut forslag som
legges ut på hjemmesida etter godkjenning.
Styret går inn for at det åpnes for profilering av én privat sponsor i forbindelse
med klubbdrakta. Denne kan profileres på skulder av løpsoverdel såfremt ikke
lokalklubber benytter denne plassen, og på bukse i andre tilfeller. Det forutsettes
at sponsor ikke sammenfaller med eller er i en konkurransesituasjon med klubbens
sponsorer. Profilering skal godkjennes av styret (evt. økonomikomité) på forhånd.
Dette vil fremmes som forslag til endring av retningslinjene ved neste årsmøte.
Sak 2: Økonomi
Vi ligger noe på etterskudd med utfakturering, men regner med å hente dette
inn. Likviditeten er allikevel god.
Sponsoravtalene faktureres ut av kasserer eventuelt kontaktpersoner for hver
sponsor. Tron Erik begynner arbeidet med å reforhandle utgående avtaler. Simen
tar kontakt med Torben angående profilering av High Five i forhold til profilering
på hjemmesida.
Tron Erik sjekker opp behovet for grunnlag for søknad om aktivitetsmidler fra
NOF og skaffer dette fra berørte parter.
Sak 3: Arrangement
Kari og Ståle har sagt seg villige til å dele løpslederansvaret for KM langdistanse.
Vetle er løypelegger. Fredrik fortsetter koordineringen.
Tron Erik og Fredrik arbeider med å skaffe TD til Huldersprinten.
Fredrik og Knut sender/legger ut innbydelse til Raumarkarusellen så raskt den
er klar.
Fredrik kaller inn til møte med kart/arrangementsansvarlige i lokalklubbene i
løpet av juni.
Sak 4: Sportslig
Sesongen er godt i gang med fire gjennomførte samlinger.
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Sak 5: Info/hjemmeside
Det lages standardspørsmål til løperpresentasjon som sender ut til løperne. Bilder
til presentasjon taes i forbindelse med tiomila. Simen koordinerer arbeidet.
Det koordineres forhåndsomtale av viktige arrangementer for å sende ut til
RB/EUB, som skrives av ressurspersoner.
Alle oppfordres til å se gjennom hjemmesida og komme med innspill til bedre
innhold og organisering.
Sak 6: Møteplan fremover
Det planlegges styremøte 6. juni kl 1900 på Hovin gård.

