
Styremøte Raumar Orientering 

 

Tid:  17. november 2015 

Sted:  Hovin 

Tilstede: Tron Erik, Bent, Trygve, Ståle, Anne 

Forfall: Torunn, Aslak 

 

Sak nr. Sak Ansvarlig 

1.2 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. 

 

 

 

 

 

 

1.12 Raumarkarusell 

Koffert med alt tidtakerutstyr samlet er i orden.   

Har fått midler til dette som må dokumenteres. 

 

 

 

Tron Erik 

1.16 DNB-rådgiver 

DNB ønsker ikke å videreføre avtalen. 

Andre banker må vurderes. 

 

 

 

2.2 Active Travel Norge AS 

To årlige møter.  

Gi tilbakemelding om hva Raumar ønsker.  

 

 

Aslak, Tron Erik 

Tron Erik 

2.6.2 Politiattester 

Alle i styret må ha politiattest. Samt trener Øystein. Mangler fra 

Ståle, Øystein og Torunn. 

 

Bent og Anne 

 

 

4.3 Terminliste 2016-2019 

Raumar ønsker å arrangere et stort løp ca. hvert tredje-fjerde år. 

Raumar ønsker ikke arrangere Night Hawk 2017. Gi tilbakemelding 

til Tyrving. 

 

Romerike O-weekend 2016 

Arrangeres fra Skogmo 20.-21.08, på Langelandsfjellet. 

Skal det være Trimtex-cup? Raumar ønsker dette. 

Løypelegger (Ståle) og ansvarlig for teknisk arrangement (Terje B) 

er på plass. Aslak tar løpslederrollen med bistand fra Bent. 

Mangler blant annet arenaansvarlig, grunneierkontakt, 

kommunekontakt, bemanningsansvarlig mangler. 

Hovedkomité må på plass så raskt som mulig.  

Sprint i nærområdet til skolen. Oppgradering av sprintkartet er 

nødvendig. 

 

 

 

Aslak 

 

 

 

 

 

 

 

Aslak 

4.7 OCAD-kurs 

Lære opp flere i klubben til å bruke OCAD, spesielt aktive. 

 

 



Arrangere internt kurs i april, for både aktive og foreldre. 

Raumar har kjøpt 10 stk løypelegger-lisenser. Ståle har disse. Anne 

og Sondre har fått hver sin.  

Ståle 

 

 

 

4.11 NM 2015 

Bra gjennomført! 

Oppsummeringsmøte avholdt. 

Regnskap: alt er fakturert. Purrer de som ikke har betalt.  

Aslak følger opp VO-midler. 

 

 

 

 

Tron Erik 

Aslak 

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 med 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. 

14. september merketaking fra A-brua i Gjerdrum 

21. september avslutning på Hovin. 

Skal ha et evalueringsmøte etter sesongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torunn 

 

 

 

 

 

Torunn 

6.6 360 Helse 

Avtale i boks. 

Alle medlemmer får 20 % rabatt direkte fra 360 Helse. 

Terje går gjennom avtalen og ordningen med 360 Helse. Trygve 

følger opp dette med Terje og legger ut info på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

Trygve 

8.9 Aktivitetsavgift 

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

faktureres. 

 

 

Ståle og Tron Erik 

9.5 Medlemmer i Raumar 

Purre de som ikke har registrert seg i KlubbAdmin. 

 

Tron Erik 

 

10.3 COOP-kredittkort 

Kort for uttak av varer fra COOP og på bensinstasjon. 

Tron Erik er ansvarlig. 

 

 

10.5 Barnefestival Jessheim 2016 

På årsmøtet til Idrettsrådet vil det bli diskutert om fordeling av 

LAM-midler skal ha noe med deltakelse her å gjøre. 

Legg inn på årshjulet (at vi skal delta på barnefestivalen mai 2016) 

 

 

 

 

Anne 

10.9 Samarbeid med polske Lodz 

Raumar er usikre på hva vi vil videre med samarbeidet. 

Ståle skriver et brev som sendes til Lodz. 

 

 

 

Ståle 

10.10 Tour`d-O 

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. 

Mer fokus på Tour`d-O på plass på karusellene. 

Ta kontakt med Kari, Eirik, Kaisa og Roar. 

 

 

 

 

Tron Erik og Anne 

10.11 Synliggjøre Raumar på NOFs hjemmeside 

Ta bilder og skrive om Raumarkarusellene på hjemmesiden vår. 

Trygve kontakter arrangørene på forhånd og ber dem lage et kort 

skriv. 

Lag en sak om Øst-natt-cup på Veståsen 25.11. Husk å legg inn 

arrangementet i Eventor. 

 

 

 

Trygve 

 

Ståle 

11.1 Rekruteringsturne og kompetansehelg 2015 

Rekrutteringsturneen 2015. 16 stoppesteder fra 24.oktober til 9. 

november.   

Kompetansehelg 21.-22. november, Gardermoen. 

Legge ut info på hjemmesiden. 

 

Kompetansehelg: 

Seminar D – strategi lørdag. Bent oppfordrer lederne i lagene til å 

delta. 

Seminar C: Det gode ungdomstreningsmiljøet – Ståle, Øystein 

oppfordres. 

Trener 1 – aktivitetsleder. Torunn bør gå. Eirik og Kaisa. Frank 

Andreassen, Gunnar Fosstveit, Kristian Ryen, Ottar Moum Larsen. 

 

Rekruteringsturne 1. november: 

Avklare med Torunn 

 

 

Torunn 

 

Bent 

Trygve 

 

 

Bent 

 

Bent 

 

 

 

 

 

Bent 

11.3 Søknad om tillatelse til å spille bingo 

Bekreftet at søknad er OK er mottatt for 2015. 

 

 

11.4 Stolpejakt 

Ønsker Raumar et samarbeid mellom underklubbene? 

Frogner ser på muligheten til å starte opp. 

 

 

 

Torunn 

11.5 Styrerådsmøte 

En felles diskusjonsarena for Raumar. Hadde dette tidligere. Skal vi 

ta det opp igjen? Hør med styrene i underklubbene. 

Aktuelle tema: 

Handlingsplan 

Kartkoordinering 

Koordinering av rekrutteringsarbeid og overgang til 

treningsgrupper. 

Raumarkarusellen, nattkarusell, sprintkarusell – hva gjør vi i 2016? 

Mannskap til raumararrangement 

 

 

Bent 

11.6 Klubbavslutning høsten 2015 

Premieutdeling, styrerådsmøte, plan for neste år.  

Hvor og når? 

 

 

 

Ståle 

 

11.7 Følge opp rapport fra Raumar-karusell i eventor 

Er ajour med innlevering av løpsrapporter. Gjenstår trekning av 

premier. Knut lager statistikk for Raumar o-karusell. 

Må ha en evaluering av årets karusell og legger planer for neste år. 

 

 

 

Aslak 



Ta opp praksisen rundt startkontingent i Raumar-karusellen i 

styrerådsmøte. 

 

 

12.1 Retningslinjer kasserer 

Gjelder blant annet dobbelt godkjenning. Ser på muligheten for å 

starte dette fra nyttår. 

 

 

Tron Erik 

12.2 Forsikring 

1500kr i året + 7kr per medlem. 

Bestiller dette fra 1.1.2016. 

 

 

 

Bent 

12.3 Forberedelser til årsmøtet 2015  

Oppdatere maler ift. nytt lovverk. 

Få i gang valgkomiteen.  

Følge opp revisorene.  

Søke om å være på Hovin skole. 

Legge ut info på hjemmesiden. 

Innspill fra treningskomiteen til budsjett for 2016. 

 

 

Anne 

Anne 

Tron Erik 

Tron Erik 

Trygve 

Ståle 

12.4 Forbundsting 12-13 mars 2016 

Frist for innsending av saker 1. januar. 

 

 

12.5 Kretsting AOOK 10. februar 

Raumar kan stille med 3 representanter. 

Valgkomiteen innstiller representanter. 

Forslag til saker må sendes inn senest 27. januar 2016 

 

 

 

Anne 

12.6 Juss for idrettslag 

Bent og Tron Erik deltok. 

 

 

12.7 Samlinger og klubbturer 2016 

Klubbtur til O-ringen i Sälen 2016? Aslak ser på dette. 

 

 

Aslak 

 Eventuelt 

 Trenerkontrakter 2016? Tas opp i sportslig utvalg. 

 

 Oppdatere handlingsplan. Bent følger opp. 

 

 Klubbdrakter 2016. Sjekke tilbud hos Trimtex og 

Noname. Ståle sjekker med Terje. 

 

 Kjøpe postenheter i Raumar sentralt? Ståle undersøker 

dette.  

 

 

Ståle 

 

Bent 

 

 

Ståle 

 

 

Ståle 

 

Plan for styremøter fremover 

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. 

 



 


