Styremøte Raumar Orientering
Tid:

24 oktober 2013

Sred:

Hovin

Til stede:

Aslak, Bjørn, Fredrik, Harald, Tron Erik

Forfall:

Knut

Sak 1: Status økonomi 2013
Romerike O-Weekend ga et overskudd på ca 21 000 kr. Dette fordeles mellom lokalklubbene etter
vanlig fordelingsnøkkel. For første gang har vi mottatt penger som bingoarrangør. Til nå i år er det
mottatt 36 000 kr. Totalt sett hittil i år er både inntekter og utgifter mindre enn budsjettert. Vi har
mottatt mindre offentlig støtte enn tidligere år. Det er færre starter i åpne løp og gjennomsnittlig
mindre deltakelse på en del av klubbens opplegg. Budsjettert beløp er innkalt fra lokalklubbene.
Dersom lokalklubbene ønsker det, kan noe av innbetalt beløp returneres, ellers vil mindreforbruk i år
redusere innbetalingene neste år. Vi har kjøpt to nye klubbtelt. Harald søker refusjon fra tippemidler
på denne investeringen.
Sak 2: Medlemskontigent
Krav om medlemskontigent er sendt alle aktive i Raumar. Harald sjekker innbetaliner og purrer de
som ikke har betalt. Vi prøvde å benytte NIFs nye system for medlemskontigent, men det krevde
kortleser hos den enkelte som skulle betale. Ordinær faktura er derfor sendt isteden.
Sak 3: Bingoforbundet
Vår bingoentreprenør, O Kristoffersen Bingodrift, Jessheim, sier at de for fremtiden vil prioritere
idrettslag som er medlem av Bingo- og lotteriforbundet.
Vedtak: Raumar tegner medlemsskap i dette forbundet.
Etter styremøtet: Brev mottatt 30.10 fra Lotteri og stiftelsestilsynet om at Raumar er godkjent som
bingoarrangør også i 2014. Gebyr for godkjenningen er 1 717 kr.
Sak 4: Valgkomitee
Det ble ikke valgt valgkomitee på siste årsmøte. Tron Erik forespør noen medlemmer om de kan
tenke seg å sitte i en valgkomitee. Alle medlemmer av styret er valgt for 1 år. Vi bør vurdere å endre
dette på neste årsmøte, slik at funksjonstiden blir 2 år og halvparten av styret er på valg hvert år.
Sak 5: Arrangementer 2014 og 2015.
Romerike o-weekend 2014 i Sørum. Torunn Hoel blir løpsleder. En del nøkkelpersoner er på plass.
Natt-NM/Norgescup/O-idol/NM-junior stafett 18-20 sept 2015 planlegges arranger på
Langelandsfjellet på Jessheim. Noen reservemuligheter er vurdert hvis Langelandsfjellet ikke går.
Aslak blir leder av hovedkomiteen. I sportslig og teknisk er mange nøkkelpersoner på plass. Vi
mangler ansvarlig på sponsor/marked, bemanning, salg, premier og parkering.
Det er innkaldt til et planleggingsmøte 12 november kl 18.00 i ØRPs lokaler på Jessheim.
Sak 6: Raumar 20 år 2014
Det er foreløpig ikke planlagt noen markering i forbindelse med 20 års jubileumet.

Sak 7: Planlegging årsmøtet 2014
Planlegging årsmøte blir hovedsak på neste styremøte, 20 november kl 19.00 på Hovin.
Treningskomiteen ser på opplegg for neste år før dette møte, slik mat vi kan utarbeide forslag til
budsjett.
Styret foreslår overfor årsmøtet å presisere i retningslinjene at klubben dekker 50 % av egenandeler
på landslag for alle medlemmer av Raumar. Styret foreslår også endret funksjonstid for
styremedlemmene.
Sak 8: NOFs rekrutturne 2014
Denne planlegges fra vår side på neste styremøte. Påmeldingsfrist er 15 nov. Bjørn/Tron Erik purrer
opp de som bør være med innen påmeldingsfristen. Klubben må være representert både fra ledelsen
og de som jobber med rekruttering.
Neste styremøter

Tron Erik (ref)

Torsdag 20. november kl 19.00 på Hovin

