PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I RAUMAR ORIENTERING
TIRSDAG 5.FEBRUAR 2013
Sted: Hovin skole
Frammøtte: 12 medlemmer.

1) Åpning
Godkjenning av saksliste. Godkjent
Valg av møteleder: Tron Erik Hovind
Valg av referent: Kari Kamstrup Hovind
Valg av to til å skrive under protokollen: Lene Kinneberg og Jon Tore Beitnes

2) Årsberetning 2012
Gjennomgått. Noen små opprettinger ble gjort under gjennomgangen.
Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent med de nevnte opprettinger.

3) Årsberetning Raumarkarusellen 2012
Vedtak: Enstemmig godkjent.

4) Regnskap 2012
Gjennomgått og kommentert.
Revisjonsrapport lest opp.
Kommentar om at gjenstående NM- overskudd til hver klubb skal fremkomme ved en fotnote de 3
kommende årene.

Vedtak: Regnskap for 2012 er godkjent. Gjenstående NM- overskudd til hver klubb skal fremkomme
ved en fotnote de 3 kommende årene.

5) Regnskap NM 2011 m/fordeling til underklubbene
Gjennomgått. Godkjent av revisor. Overskuddsdeling mellom lokalklubbene gjennomgått.
Summen som er fordelt til lokalklubbene ligger i Raumar og fordeles etter modellen ut til klubbene
over 3 år.

Dersom noen av klubbene trenger dette til kart, kan det tas ut til dette formålet.

Vedtak: Regnskapet og fordeling enstemmig godkjent.

6) Budsjett for 2013
Gjennomgått. Runde med spørsmål og oppklaring. Kommentarer på tilskudd (post 3441) og
møter/kurs (6860). Dette sjekkes opp og justeres.

Vedtak: Budsjettet vedtatt med de nevnte kommentarer.

7) Oppdatering retningslinjer
Styret foreslår følgende endringer i retningslinjer for Raumar orientering:

1. Under punkt 4 i retningslinjene legges til, etter andre avsnitt:
Ved løp i utlandet oppfordres løpere til å betale startkontingent direkte til arrangør der det er mulig,
da dette sparer klubben for ekstra utgifter.

2. Under punkt 10 i retningslinjene legges til, etter første avsnitt:
Utøvere kan profilere én privat sponsor i forbindelse med klubbdrakta. Denne kan profileres på
skulder av løpsoverdel såfremt ikke lokalklubben 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 på forhånd.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

8) Innkomne forslag
NIF har vedtatt ny lovnorm.
Forslag fra styret at Raumar Orientering vedtar nye lover etter NIFs norm. Nye lover gjennomgått.
Styresammensetning rettes opp så det blir i samsvar med klubbens retningslinjer.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

9) Medlemskontigent 2013:
Vedtak: Uendret. Kr. 50;- for medlemmer som er medlem i underklubber.
Kr. 300; - for direktemedlemmer i Raumar.

10) Valg
Utsatt til ekstraordinært årsmøte 12.mars.

Valg av representanter til kretstinget.
Bjørn Børke

Valgkomiteen må mer aktivt på banen.
Vedtak : 4 personer jobber nå videre aktivt og tar et arbeidsmøte. Fremmer forslag på nytt styre, to
revisorer og valgkomitee på tre personer.

Valgkomitee til ekstraordinært årsmøte:

Torunn Hoel, Aslak Kinneberg, Geir Andersen og Kari K. Hovind.

Jessheim 5.februar 2013

Lene Kinneberg

Jon Tore Beitnes

