
Styremøte Raumar Orientering 

 

Tid:  11. oktober 2016 

Sted:  Hovin 

Tilstede: Pål, Bent, Tron Erik, Anne, Katja, Aslak og Ståle 

Forfall: - 

 

Sak nr. Sak Ansvarlig 
2.6.2 Politiattester 

Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. 
Mangler fra Ingrid og Katja. 
 

 
Bent og Anne 
 

4.3 Terminliste 2017-2020 
Raumar ønsker å arrangere et stort løp ca. hvert tredje-fjerde 
år. Neste aktuelle er 2020; NMsprint (Jessheim?) NightHawk 
(Trandum?) eller JrNMstafett+O-idol (Staviåsen)? Må 
diskuteres på styrerådsmøtet. 
 
Arrangement 2017 
Raumar er tildelt KMmellomdistanse med Trimtex Cup, 3. 
september. 
Oppdatere hjemmesiden og Romerike O-weekend-
hjemmesiden med denne infoen. 
Informere om status på styrerådsmøtet. 
Forespørr Knut Engen og Johnny Flatmo om vi kan ha det på 
nytt kart på Neskollen.  
Forespørr Aslak (som har tegnet kartet) om han kan være 
løypelegger, med en medhjelper for egenkontroll (Eirik R?). 

Arrangement 2018 
Gjerdrum med Romerike O-weekend konsept (sprint på 
Kløfta? +lang fra A-brua?) og Trimtex-Cup. Evt. flytte 
arrangementet en helg eller to. Sjekk interessen hos 
lokallagene. Diskuteres på styrerådsmøtet. 

 
Romerike O-weekend 2016 
Må evaluere arrangementet. Bent sender ut et skriv til de 
ansvarlige, som gir en tilbakemelding. Diskuterer dette på 
styrerådsmøte i høst.  
Legge inn «takk for i år» og «velkommen tilbake i 2018» på 
hjemmesiden. 
 
 

 
 
 
 
Aslak 
 
 
 
 
 
 
Katja 
Aslak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aslak 
 
 
 
 
 
Bent 
 
 
Katja 



4.7 OCAD-kurs 
Lære opp flere i klubben til å bruke OCAD, spesielt aktive. 
Arrangere internt kurs, for både aktive og foreldre tidlig vår 
2017. 
Legge ut info på hjemmesiden. 
Raumar har kjøpt 10 stk løypelegger-lisenser. Ståle har disse. 
Anne og Sondre har fått hver sin. 

 
 
 
 
Ståle, Katja 
 
 
 

6.1 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 2015. Følg opp 
dette. 
 
Pål har sendt styret og ansvarlige i lokallagene forslag på 
handlingsplan for rekrutt. Må oppdateres. 
 
I 2016 var O-troll leiren (10-12 åringer) flyttet til juni. 
Raumar ga innspill til kretsen om at august/september passer 
bedre, da miljøet gjerne har satt seg litt mer på dette 
tidspunktet. Det blir O-troll leir 2017, men dato er ikke satt. 
 
Diskutere på styrerådsmøte hvordan håndtere rekruttenes 
medlemsskap i lokallagene og Raumar, slik at dette 
praktiseres på samme måte. 
 

 
 
 
 
Pål 
 
 
Pål 
 
 
 
 
 
 
 
Pål 

6.6 360 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 
 

9.5 Medlemmer i Raumar 
Purre de som ikke har registrert seg i KlubbAdmin. 
 
Oppdatere infoen på hjemmesiden angående medlemsskap, 
slik at man vet man må krysse av i flere ledd når man melder 
seg inn i Raumar Orientering. 
 

 
Tron Erik 
 
 
Katja 

10.3 COOP-kredittkort 
Kort for uttak av varer fra COOP og på bensinstasjon. 
Tron Erik er ansvarlig. 
 

 

10.5 Barnefestival Jessheim 2017 
Sjekk om dette er grunnlag for fordeling av LAM-midler 
2017. 
 

 
Bent 

10.10 Tour`d-O 2017 
Rekrutteringen har vært veldig bra. Må fokusere på å få med 
rekruttene videre. 
Behov og konsept evalueres av rekruttansvarlige, og 
diskuteres på styrerådsmøtet. 

 
 
 
 
Pål 



Bruker de tre Raumarkarusell-løpene til UOL, GOL og EOL 
som Tour`d-O. Promotere dette. Legg info på hjemmesiden. 
 

 
Pål, Katja 
 

11.3 Søknad om tillatelse til å spille bingo 
Er medlem i bingoforbundet. 
Søknad for 2017 er sendt. 
 

 
 
Tron Erik 

11.5 Styrerådsmøte 
Arranges på skihytta i Eidsvoll i uke 44? 
Sende ut agenda og revidert handlingsplan til lokallagene, og 
avtal dato med EOL. Forventer at minimum styrene i 
lokallagene stiller. Raumar dekker pizza og brus. EOL 
organiserer kaffe? 
 
Agenda: 
1. Informere kort om valg til styret 2017. 
2. Handlingsplan -evaluering og forslag til ny for 2017-2020 
3. Koordinering av rekrutteringsarbeid (bl.a. Lik prosedure på 
medlemsavgift) 
4. Raumarkarusellen 
5. Romerike O-weekend/KMmellom+2018-arrangementet 
6. Kartkoordinering overordnet i Raumar 
7. Evt. 
 
Legge ut innkalling og påmelding på hjemmesiden. 
 
Styrets forslag til revidert handlingsplan: 
Den vi har er for omfattende. Det som er knyttet til lover og 
regler flyttes til årshjulet.  
- Hovedmål for planperioden: Bytte «fullverdig» med 
«tilpasset» og stryke «på og rett under landslagsnivå» fra pkt 
1. Beholde pkt 2. 
-Innsatsområder: Redigere pkt 4 til «Sikre sunn økonomi i 
Raumar Orientering». 
-Målsetting organisasjon og ledelse: ok 
-Målsetting økonomi: redigere til «minimum 50 000 årlig» i 
pkt 2, stryke pkt 3. 
-Målsetting informasjon: stryke pkt 4 og 5. Legge inn «aktiv 
bruk av facebooksiden(e)» som nytt pkt. 
-Målsetning aktivitet: rediger ift. Ståles innspill 
-Målsetting arrangement: Hovedmål 2. setning: «Bidra til 
utvikling av mosjonsaktivitetene tur-orientering og stolpejakt 
hos lokallagene». Redigere til «Arrangere et større løp i 
planperioden». Legg til nytt pkt. «Inkludere ungdommer i 
klubbens arrangementer». 
-Målsetting anlegg/orienteringskart: rediger ift. Aslaks innspill 
-Målsetting rekruttering: Legge til setningen «Sørge for 
fellesarrangementer som gjør at rekrutter blir kjent på tvers av 
lokalklubbene». 
-Evaluering av planen: Bytte «presenteres» med «behandles». 
Rediger til «Ny handlingsplan skal presenteres av styret for 
lokallagene innen utgangen av planperiodens nest siste år». 
 

 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
Pål 
 
Aslak 
Aslak 
Aslak 
 
 
Katja 
 
Anne 



11.7 Raumar-karusell 2017 
Forenkling av startkontingenten. 
Bruke ungdommer som løypeleggere. 
Diskuteres under styrerådsmøte. 
 

 
 
 
Aslak 

12.7 Samlinger og klubbturer 2017 
Treningskomiteen utarbeider forslag, som legges ut på 
hjemmesiden. 
 

 
Ståle 
Katja 

13.2 
 

Treningskomitéen 
Har hatt to møter angående aktiviteten 2016, skal ha et til. 

 
Ståle 
 

14.1 TD fra Raumar 2017 
Dersom Raumar arrangerer ett løp, må vi stille med èn TD. 
Aktuelle: Magnus Svingheim, Trygve Tømta, Harald Opsahl, 
Trine Ruud Bråten, Knut Engen, Stein Arne Alnæs, Per 
Østreng, Roar Saxhaug, Geir Andersen. 
 

 
 
 

15.2 
 
 

Handlingsplan 2013-2016 
Evaluere gjeldende plan: 

• Organisasjon og ledelse. 
• Aktivitet 
• Kart/Anlegg 
• Informasjon 
• Økonomi. 
• Rekruttering 

 
Pål har levert for rekrutt. 

 
 
Alle 
Ståle 
Aslak 
Bent 
Tron Erik 
 

17.3 LAM-midler 
Er tildelt midler for 2016 til Hovedløp, O-landsleir og 
sprintkart ifm. Romerike O-weekend. Må dokumenteres i 
2017. 

 
 
Tron Erik 

18.1  Klubbtøy 
Sjekk tilbud fra ulike aktører. Vi ønsker beholde kontrastene i 
den rød grunnfargen, samt R-en. Er åpne for justeringer ellers 
på designet. Vil ha løpsoverdeler, overtrekksjakke, premievest, 
standard bukser. 
Følge opp dette med Terje. 

 
 

 

Ståle 

18.4 Klubbmesterskap 2016 
Gjennomført i Gjerdrum 21. september.  
Start fra kl 17:30, men likevel ble det alt for mørkt å løpe! Må 
ha dette arrangementet tidligere på sesongen. 

 
 

19.1 Valg av styret for 2017 
På valg til 2017: 
- Leder 
- Nestleder 
- Kasserer 
- Sportslig ansvarlig 

 

 

 



- Arrangement ansvarlig 
- Varamedlem 
- 1 stk revisor 
- 2 stk medlemmer i valgkomiteen 

Valgkomitéen sender ut mail og ønsker tilbakemelding fra de 
som er på valg. Alle tenker på aktuelle kandidater. 

 

 

 

Alle 

19.2 Nissefest  
På stabburet på Hovin onsdag 14. desember. 
Premieutdeling for klubbmesterskapet. 
Legge ut info og påmelding på hjemmesiden. 

 
 

Ståle, Katja 

19.3 Tiomila 2016 
Tron Erik trenger deltakerliste for å kunne fakturere. 

 
Ståle 

19.4 Rekrutteringsturnè 
Dato er ikke bestemt. 
Pål tenker delta. Prøver få med seg flere. 
Legge ut info om dette på hjemmesiden. 

 

Pål 
Katja 

19.5 Kompetansehelg 
På Gardermoen, 19-20 november. 
Legge ut info på hjemmesiden. 

 

Katja 

19.6 Facebook-side om Orienteringsglede 
Legge ut info om dette på hjemmesiden. 

 
Katja 

19.7 Trenerkurs 
Arrangeres flere kurs gjennom vinteren. 

 

 Eventuelt 
• Trenerkontrakter 2017? Tas opp i sportslig utvalg. 

 

 
Ståle 

 

Plan for styremøter fremover 

Uke 44 styrerådsmøte på skihytta i Eidsvoll? 

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. 

 

 


