Styremøte Raumar Orientering

Tid:

7. juni 2016

Sted:

Hovin

Tilstede:

Pål, Bent, Tron Erik, Anne, Katja og Ståle

Forfall:

Aslak

Sak nr.
1.12

2.2

2.6.2

4.3

Sak
Raumarkarusell
Koffert med alt tidtakerutstyr samlet er i orden.
Har fått midler til dette som må dokumenteres.
Active Travel Norge AS
To årlige møter.
Gi tilbakemelding om hva Raumar ønsker.
Politiattester
Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi.
Mangler fra Ingrid og Katja.

Ansvarlig

Tron Erik

Aslak, Tron Erik

Bent og Anne

Terminliste 2016-2019
Raumar ønsker å arrangere et stort løp ca. hvert tredje-fjerde år.
Romerike O-weekend 2016
Arrangeres fra Skogmo 20.-21.08, på Langelandsfjellet. Har fått
innvilget leie av skolen.
Knock-out-sprint på lørdag og forkortet langdistanse på søndag.
Løypelegger (Ståle), ansvarlig for teknisk arrangement (Terje B er ikke tilstede på arrangementet), Aslak er løpsleder med bistand
fra Bent.
Mangler blant annet arena-ansvarlig, grunneierkontakt,
kommunekontakt, bemanningsansvarlig.
Hovedkomité må på plass så raskt som mulig.
Kart til knock-out-sprint oppdateres av Vetle. Sjekk status med
Terje.
Ståle markerer løypetrasè og Tron Erik skaffer grunneierinfo.
Innbydelse- må på plass snarest!
Begrenset parkering! Løses i nærområdet rundt skolen. Oppfordre i
innbydelsen at det er enkelt å ta tog.
Ansvarlig for premiering: Heidi Østli?
Ansvarlig for salg: Ingrid Rapp?
Ansvarlig for start: Lars Saxhaug, Knut Engen?
Ansvarlig for småtroll og barnepark: Katja Synsfjell?
Tron Erik sender siste referat fra Hovedkomitèmøte ifm NM og
mal om forespørsel til grunneiere til Aslak og Bent.
Lage "flyer" som deles ut på O-festivalen.

Aslak
Ståle, Tron Erik
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Tron Erik
Ståle

4.7

6.1

OCAD-kurs
Lære opp flere i klubben til å bruke OCAD, spesielt aktive.
Arrangere internt kurs i april, for både aktive og foreldre.
Legge ut info på hjemmesiden.
Raumar har kjøpt 10 stk løypelegger-lisenser. Ståle har disse. Anne
og Sondre har fått hver sin.

Ståle, Katja

Rekrutteringsarbeid Raumar
Raumar har et mål om å øke antall som er med på O-landsleir.
Det arrangeres èn lokal rekrutt-trening i uka (mandag), med fast
oppmøtested og enkle, korte sløyfer.
Ble avholdt et evalueringsmøte etter sesongen. Følg opp dette.
Har kjøpt 150 stk rekrutt-trøyer, som er fordelt mellom GOL, UOL
og EOL.
Styret foreslår at lokallagene kjøper trøyene av Raumar, og så
selger de videre til sine rekrutter. Trøyene selges for 100kr/stk.
Raumar sponser mellomlegget.
Pål har sendt styret og ansvarlige i lokallagene forslag på
handlingsplan for rekrutt.
O-troll leir for 10-12 åringer.
Opprettholder merkedag (19.09) og sesongavslutning med nattløp
(26.09).

6.6

9.5

360 Helse
Alle medlemmer får 20 % rabatt direkte fra 360 Helse.
Det har blitt noen forandringer innad i 360 Helse. Må evt. se på ny
kontrakt. Må følge opp dette med Terje og legger deretter ut info
på hjemmesiden.

Katja

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
Idrettsrådet skal ha et møte for å se på om fordeling av LAMmidler skal ha noe med deltakelse her å gjøre. Følg opp dette med
UOL.

10.9

10.10

Pål

Samarbeid med polske Lodz
Raumar er usikre på hva vi vil videre med samarbeidet.
Ståle skriver et brev som sendes til Lodz.
Tour`d-O
Rekrutteringen har vært veldig bra i år. Nå må vi fokusere på å få
med rekruttene videre.
Bruker de tre Raumarkarusell-løpene til UOL, GOL og EOL før
sommeren som Tour`d-O. Promotere dette. Legg info på
hjemmesiden.

Bent

Ståle

Pål, Katja

11.3

11.5

Søknad om tillatelse til å spille bingo
Er medlem i bingoforbundet.
Søknad for 2016 er sendt.

Tron Erik

Styrerådsmøte 8. mars
Arrangert på skihytta i Eidsvoll. Stor deltakelse!
Styret følger opp diskusjonen fra møtet.
Agenda var:
1. Handlingsplan
2. Koordinering av rekrutteringsarbeid
3. Raumarkarusellen
4. Romerike O-weekend
5. Kartkoordinering
6. Evt.
Kalle inn til nytt styrerådsmøte til høsten.

Bent, Anne

11.7

Raumar-karusell 2016
Forenkling av startkontingenten.

12.1

Retningslinjer kasserer
Dobbelgodkjenning er i orden. Tar vare på bilag i 5 år.

12.7

Samlinger og klubbturer 2016
Treningskomiteen utarbeider forslag, som legges ut på
hjemmesiden.

Ståle
Katja

Treningskomitéen
Har hatt to møter angående aktiviteten 2016. Følger opp dette.

Ståle

13.2

14.1

TD fra Raumar
Ståle var TD for Knut Valstads Minneløp.
Trygve er TD for KM-mellom 04.09, arrangør Heming.

14.3

Camp Stokke 10-12.juni
10 løpere og 1 leder stiller fra Raumar.

15.1

ABC-midler
Har sendt søknad.

15.2

Handlingsplan 2013-2016
Evaluere gjeldende plan:
• Organisasjon og ledelse.
• Aktivitet
• Kart/Anlegg
• Informasjon
• Økonomi.
• Rekruttering

16.1

Pål har levert for rekrutt.
Oppdatere hjemmesiden
Blir ikke klubbtøybestilling i år.

Alle
Ståle
Aslak
Bent
Tron Erik

Katja

17.1

O-troll leir 11-12 juni
2 deltakere fra Raumar

17.2

Busterud-samling for rekrutter 18. juni
Mange har meldte seg på!

17.3

LAM-midler
Lage rapport fra tildelingen i 2015.
Søknadsfrist 17. juni. Søke om midler til:
- å dekke deltakelse for 10 stk på Hovedløpet og O-landsleir.
- oppgradering av sprintkart ifm. Romerike O-weekend.

Tron Erik
Tron Erik
Pål (sender til TE)
Ståle (sender til TE)

Eventuelt
• Trenerkontrakter 2016? Tas opp i sportslig utvalg.

Ståle

•

•

Klubbdrakter 2016. Det vil antakeligvis ikke bli bestilt
nye drakter i 2016, da vi venter på avklaring med evt. ny
leverandør. Må i så fall sørge for at det blir lett å
selge/kjøpe/bytte drakter som allerede er i omløp. Legg ut
info om dette på hjemmesiden.
Kjøpe postenheter i Raumar sentralt? Ståle undersøker
dette. 1 500 kr per enhet (Touch-free)

Plan for styremøter fremover
Tirsdag 30.08.2016 kl 19:00 på Hovin
Tirsdag 11.10.2016 kl 19:00 på Hovin
Tirsdag 08.11.2016 kl 19:00 på Hovin
Tirsdag 10.01.2017 kl 19:00 på Hovin
Årsmøteforberedelser
Årsmøte, sted og tid avklares senere.

Ståle, Katja

Ståle

