Styremøte Raumar Orientering

Tid:

16. juni 2015

Sted:

Hovin

Tilstede:

Tron Erik, Trygve, Anne, Ståle, Aslak og Bent

Forfall:

Torunn
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4.3

Sak
KlubbAdmin
KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering.
Tron Erik tar seg av driften.
Lokallagene oppfordres til å sørge for at nye rekrutter
registreres som medlemmer i lokallagene.
Flytte opp nyheten om Min idrett som førstenyhet på
hjemmesiden på nytt i midten av juni.

Ansvarlig

Trygve

Raumarkarusell
Lage en koffert med alt tidtakerutstyr samlet.

Aslak

Romerike O-weekend 2015
Østmarka arrangerer to dager; knock-out-sprint og
langdistanse.
Østmarka og Raumar har hatt et møte.

Aslak

DNB-rådgiver
Ny avtale må inngås. Tron Erik sender purring.

Tron Erik

Active Travel Norge AS
To årlige møter.
Møte avholdt i februar, neste i juni?.
Tron Erik skriver info om tur til Sevilla, som legges ut på
hjemmesiden.
Koble treningskomiteen opp mot de mulige turtilbudene. Hva
ønsker Raumar å benytte seg av?
Politiattester
Alle i styret må ha politiattest. Samt trener Øystein. Mangler
fra Ståle, Øystein og Torunn.
Terminliste 2015-2018
Raumar arrangerer NMnatt, O-idol og JrNM-stafett september
2015.
Raumar ønsker å arrangere et stort løp ca. hvert tredje-fjerde

Aslak, Tron Erik
Tron Erik
Trygve
Ståle

Bent og Anne

år.
4.7

OCAD-kurs
Lære opp flere i klubben til å bruke OCAD, spesielt aktive.
Arrangere internt kurs i vinter.
Raumar har kjøpt 10 stk løypelegger-lisenser. Ståle har disse.
Anne og Sondre har fått hver sin.

4.11

NM 2015
Oppdatert info fra hovedkomitèen.
Status kart: har mottatt ferdig kart. Gjenstår intern kontroll.
Mangler ansvarlig for bemanning, kasserer og sponsor.
Møte i hovedkomiteen gjennomført i juni. Neste møte i
august.
Har opprettet NM-bankkonto.
Ullensaker o-lag søker, sammen med Raumar, om støtte fra
Ullensaker kommune.

6.1

Rekrutteringsarbeid Raumar
Raumar har et mål om å øke antall som er med på O-landsleir.
Rekrutt-treninger i lokallagene er i gang. På første trening var
det 45 barn (og 20 voksne) i Eidsvoll, 23 barn (og noen
småsøsken) i Ullensaker og 38 barn i Gjerdrum. Antallet
deltakere øker stadig!
Det arrangeres èn lokal rekrutt-trening i uka (mandag), med
fast oppmøtested og enkle, korte sløyfer.
Jobbe for å få til en høstsamling for rekruttene. Forslag å ha
det på Sørlifjellet i Frogner, eller Nordåsen i Maura.
Det er kjøpt inn 75 pakker med brikke og kompass. Dette er
fordelt mellom UOL, GOL og EOL. Mange er solgt.
Rekrutteringen har vært veldig bra i år! Nå må vi fokusere på
å få med rekruttene videre.
Reklamere for og synliggjøre Tour`d-O på de lokale
rekruttreningene.
Ha mer fokus på Tour`d-O på plass på karusellene. Ta kontakt
med Kari, Eirik, Kaisa og Roar.

6.6

8.9

9.3

Aslak

Torunn

Tron Erik, Anne

360 Helse
Alle medlemmer får 20 % rabatt direkte fra 360 Helse.
Terje går gjennom avtalen og ordningen med 360 Helse. Tron
Erik følger opp dette.
Legge ut info på hjemmesiden når avtalen er klar.

Tron Erik

Aktivitetsavgift
Ståle og Øystein sender info til Tron Erik om hvem som skal
faktureres.

Ståle

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015
Bent søker. Frist 15. august.

Trygve

Bent

Oppdatere årshjulet.

Anne

9.4

E-postadresser Raumar
Ved intern kommunikasjon blant styremedlemmene brukes
privat mailadresse, ikke @raumar.net. Fare for at videresendt
mail havner i søppelposten.

9.5

Medlemmer i Raumar
Purre de som ikke har registrert seg i KlubbAdmin.

Tron Erik

LAM-midler
Bent sender søknad om tidtakingsutstyr. Frist 19.juni.
Skrive rapport om tildeling vi fikk i fjor.

Bent
Tron Erik

10.1

10.2

ABC-midler fra Ullensaker kommune
Raumar har mottatt midler.

10.3

COOP-kredittkort
Kort for uttak av varer fra COOP og på bensinstasjon.
Tron Erik sitter med kortet.

10.4

Brønnøysundregisteret
Registeret er oppdatert.

10.5

Barnefestival Jessheim 2015
På årsmøtet til Idrettsrådet vil det bli diskutert om fordeling av
en andel av LAM-midlene skal ha noe med deltakelse her å
gjøre. Viktig at vi deltar på årsmøtet.
Legg inn Barnefestivalen i årshjulet.
Anne

10.6

Livsglede dager Ullensaker
Ullensaker o-lag følger opp dette.

10.7

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Ullensaker o-lag følger opp dette.

Tron Erik

EYOC-deltakelse
Anders Haga er reserve. Lage en sak om dette og legge ut på
hjemmesiden.

Ståle
Trygve

10.8

10.9

10.10

Samarbeid med polske Lodz
Usikkert hvordan det videre samarbeidet blir.
Ståle infomerer og holder kontakten med Lodz.
Raumar tilbyr Lodz å komme til Night Hawk hvor de kan
stille eget Raumar-lag.
Synliggjøre Raumarkarusellen på internett
Ta bilder og skrive om Raumarkarusellene på hjemmesiden
vår. Trygve kontakter arrangørene på forhånd og ber dem ta
noen bilder og lage et kort skriv. Sende info til skribent for

Ståle

Trygve

NOFs hjemmeside for publisering der også.
10.11

Søknad om ekstra rekrutteringsmidler fra NOF
Samkjøre med søknad om LAM-midler.

Tron Erik

Eventuelt
 Trenerkontrakter 2015. Tas opp i sportslig utvalg.

Ståle



Oppdatere handlingsplan. Bent følger opp.

Bent



Innkjøp av klubbdrakter 2015. Avtale med Terje å
åpne ny påmelding mot sommeren slik at nye rekrutter
kan kjøpe drakter. Sjekk muligheter for egne sprinttrøyer.

Ståle og Bent



Innkjøp av nye Raumar-vimpler. Avtale med Terje.

Ståle

Plan for styremøter fremover
Tirsdag 25.08.2015 kl 19:00 på Hovin
Tirsdag 13.10.2015 kl 19:00 på Hovin
Tirsdag 17.11.2015 kl 19:00 på Hovin
Tirsdag 12.01.2016 kl 19:00 på Hovin
Tirsdag 26.01.2016 kl 19:00 på Hovin, årsmøteforberedelser
Tirsdag 09.02.2016, Årsmøte. Sted og tid avklares senere.

