Raumar orientering
Protokoll fra årsmøte Raumar 5.februar 2014
1. Åpning: Godkjenning av innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent.
Valg av møteleder: Tron Erik Hovind
Valg av referent: Kari Kamstrup Hovind
Valg av 2 til å skrive under protokollen: Knut Engen og Geir Andersen

2. Årsberetning gjennomgått: Godkjent med mindre endringer.
3. Årsberetning Raumarkarusellen 2013: Godkjent med følgende kommentar: 13-16 løpere er kun
registrert på et løp, men de har vært tilstede og løpt løypene på flere av løpene (med egen
påmelding.)Betyr at det egentlige har vært flere aktive på flere av karuselløpene.
4. Regnskap: Reggnskapet gjennomgått. Revisorberetning lest opp. Ingen merknader. Revisor
anbefaler regnskapet godkjent.
Vedtak: Godkjennes med følgende kommentar: Styret må se på retningslinjer for betaling av
startkontigent på karusell/Tour -de-O. Rekruttene som har betalt og deltatt på vårens rekruttopplegg i
underklubbene skal ikke betale. Men det er noen som ikke betaler som kanskje ikke er i denne
kategori. Har vært noe uklare regler.
5. Budsjett: (Behandlet etter sak 6 og 7):
Post 3001: Økes til 25000
Post 3442: Bingoinntekter økes til 100 000.
Post 8040: Renteinntekter økes til 10.000.
Post 7790: Andre kostnader økes til 35 000. Her ønskes å kjøpe mer avansert system for tidtaking på
Raumarkarusellen mm (Brikke.sys).

Kom opp forslag om det kan være aktuelt å kjøpe regnskapsfunksjon.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med endringer. (Se vedlegg)

6. Oppdatering retningslinjer.
Reviderte retningslinjer vedtatt med følgende endring :
Aktivitetsavgiften opprettholdes på dagens nivå, 800 kr for junior/senior – 500 kr for ungdom 13 – 16.
Betalt aktivitetsavgift er en forutsetning for å få dekning av utgifter etter Raumars retningslinjer.
Treningskomitèen administrer og krever inn aktivitetsavgiften.
7. Innkomne forslag: Styrets forslag: Aktivitetsavgiften. Se punkt 6.
Leder:
Sportslig ansvarlig :
Arrangementsansvarlig :
Informasjonsansvarlig :
Rekrutteringsansvarlig :
Kasserer :
Styremedlem / sekretær:

Tron Erik Hovind
Ståle Sønsterudbråten
Aslak Kinneberg
Eirik Rustad
Bjørn Børke

UOL
GOL
GOL
GOL
FIL

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
Valgt for 2 år

Anne Kamstrup Hovind

UOL

Valgt for 2 år

Revisor:
Revisor:

Pål Kogstad Næss

GOL

Valgt for 2 år

8: Valg:

Det lyktes ikke å finne kasserer og den andre revisoren til årsmøtet.
Det ble heller ikke utnevnt ny valgkomité.
Eksisterende valgkomité må jobbe videre med dette.

