Styremøte Raumar Orientering
Tid:

26. september 2017

Sted:

Gjerdrum

Tilstede:

Bent, Robert, Ingrid, Pål, Anne og Aslak
Valgkomiteen var tilstede i starten av møtet.

Forfall:

Katja

Sak nr.
2.6.2

Sak
Politiattester
Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi.
Mangler fra Katja.

4.3

Terminliste 2017-2020
Raumar ønsker å arrangere et stort løp ca. hvert tredjefjerde år. Neste aktuelle er 2021; NMsprint (Jessheim)

Ansvarlig
Bent og Anne

Aslak

Arrangement 2017
Vel gjennomført KM-mellomdistanse.
Løpsrapport er sendt inn.
Foreløpig regnskap gjennomgått på styremøte.
Arrangement 2018
Eidsvoll arrangerer fra Staviåsen, søndag 19.aug.
Trimtex-løp.
Eidsvoll må komme opp med løpsleder, løypelegger,
arenaansvarlig.

Aslak

Raumar vurderer å arrangere KM-natt, da ingen har meldt seg Følges opp på
styrerådsmøtet i
til å ta dette arrangementet enda.
oktober.
Raumar skal arrangere o-troll samling høsten 2018 og HLsamling for 13-16 år våren 2018.
Arrangement 2019
Gjerdrum Kløfta/ Kogstadvangen
2-dagers løp med evt. sprint på Kløfta eller 2-dagers løp på
Kogstadvangen.
Arrangement 2020
Ullensaker
Evt. større arrangement? Søknadsfristen har gått ut, men noe
er ledig.

Unrestricted

Arrangement 2021
Sted?
Evt. større arrangement? NM Knockout sprint? NightHawk?
Ingrid sjekker med sportslig utvalg.

Diskutreres på
styrerådsmøte i
oktobber

4.7

OCAD-kurs
Lære opp flere i klubben til å bruke OCAD, spesielt aktive.
Viser til kompetansehelgen 18-19.nov (se referat pkt 24.2)
Arrangere internt kurs, for både aktive og foreldre. Følges Ingrid
opp i 13-16 års gruppen
Legge ut info på hjemmesiden.
Raumar har kjøpt 10 stk løypelegger-lisenser. Ståle har
disse. Anne og Sondre har fått hver sin.

6.1

Rekrutteringsarbeid Raumar
De er bra med rekrutter på treninger før ferien.
Merkeprøve avholdt
Oppsummeringsmøtet avholdes på slutten av sesongen.

Pål

6.6

360 Helse
Alle medlemmer får 20 % rabatt direkte fra 360 Helse.
Det har blitt noen forandringer innad i 360 Helse.
Raumar dekker 30 % etter forhåndsgodkjennting fra
trenerene. Raumar dekkes maks 3700kr. Se retningslinjer.
Må evt. se på ny kontrakt. Må følge opp dette med Terje
og legger deretter ut info på hjemmesiden.
Katja

10.3

COOP-kredittkort
Kort for uttak av varer fra COOP og på bensinstasjon.

10.5

Barnefestival Jessheim 2018
UOL har stand og enkel løype.

11.3

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

11.5

Styrerådsmøte 2 stk pr år
Avholdt Tirsdag 23. mai kl 19, Jessheim is- og
flerbrukshall. Se eget referat.
Nytt møte avholdes torsdag 26. oktober kl 19, på Hovin
skole (?):
Styrets forslag til Agenda:
- Arrangement 2018
- Arrangement 2019-2020
- Større arrangement 2021?
- Info fra valgkomiteen
- Rekrutter/overgang til 13-16 gr
- evt?

Anne

Påmelding på hjemmesiden, og legge det ut i

Anne/Øystein

Unrestricted

Bent sender ut
Aslak
Aslak
Aslak
Bent/Geir
Pål/Ingrid

aktivitetskalender.
Serverer kaffe og kake.

Anne

13.2

Treningskomitéen
Høstmøte avholdes.

Ingrid

14.1

TD fra Raumar 2018
Eidsvoll er utfordret.

Aslak

Aktuelle: Magnus Svingheim, Trygve Tømta, Harald
Opsahl, Trine Ruud Bråten, Anne Larsson Hovind, Knut
Engen, Stein Arne Alnæs, Per Østreng, Roar Saxhaug,
Geir Andersen.
17.3

LAM-midler
Er tildelt midler for 2017, inklusiv prosjeter, til jenteprosjekt
og o-landsleir på Beitostølen. Må dokumenteres i 2017.
Robert

18.1 ..

Klubbtøy
BDO og OSL er ny sponsor.

19.6..

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

Katja

Sjekk med Lene hvor dette legges ut. Legge link fra siden
på Raumarsiden
20.1..

Spillemidler til utstyr
-

Vi søker om Voksenopplæringsmidller etter
romeriksløpet ( opplæring på start/mål)

20.3..

Klubbrankingen
Morten Sørum går ut. Ingrid tar over dette foreløpig.

21.2..

Årsmøte 2018
Dato fastsettes på neste styremøte.

21.4..

Oversikt over utstyr i Raumar
-GOL har lagret 1 stort og 1 telt hos Pål. Benyttes
Hva har vi av utstyr ellers ?
EKT enheter ( Raumar) PC, tidtaker enhet, vimpel. Tron
Erik og Terje har muligens størst oversikt over Raumar
utstyr. Revisor påpekte i 2017 at dette bør legges ved
regnskapet.

21.5..

Sponsor
OSL:Vi får 7500 kr pr år.
BDO: Eirik følge opp dette. Vi har laget 2 forslag på hhv
10 000kr og 15 000kr. Venter på svar.
Mobile Kjeller : Ståle har tatt opp dette på jobb. Har ikke

Unrestricted

Robert

Ingrid/Aslak

Pål

Robert

fått noe svar.
21.6..

Flex o – løp
Innebærer bla høyere startkontingent og flere løyper.
Raumar karusellen oppfyller kravene. VI beholder fortsatt Aslak
startkontingent 30 kr for de utenfor Raumar.
Vi beholder samme løypene som tidliger dvs Raumar
karuselle Flex o-løp

21.8..

Raumar hjemmesiden
Den er oppdatert med ny worldpress versjon. Det er mye
som bør slettes og oppdateres på siden.
Blant annet:
Bent
 Oppdatere klubbranking til 2017
 Legge inn linker til facebook-sidene på høyre side,
over klubbrankingen.
 Flytt «følg raumar på internett»- til før
klubbrankingen.
 Fjerne Nmnatt-logoen
 Oppdatere hjemmesidene
 Legge inn link til Eventor, Orientering.no, World of
O.
 Klubben: - snu klubbmesterskaplista så siste vinner
er øverst.
 Oppdaterer infoen på hjemmesiden angående
medlemsskap, slik at man vet man må krysse av i
flere ledd når man melder seg inn i Raumar.
--Bent tar kontakt med Trygve så snart som mulig for å få
oppdatert BDO logo på nettet

23.2..

Status økonomi
Robert informerer kort status rundt økonomi på
styremøtene.

24.1..

Den store kurshelgen
Lørdag 4. nov. på Idrettshøgskolen

24.2..

Kompetansehelgen 18-19.nov på Gardermoen
Raumar dekker kursavgifter.
Ingrid og Aslak skal.
Få med rekruttforeldre på første del av Trener-1-kurset, så er
man aktivitetsleder. Pål følger opp dette i lokallagene.
Bent legger ut info på hjemmesiden og Facebook.

24.3..

24.4..

LAM-midler
Raumar har fått tildelt midler, men noe er usikkert. Robert
følger opp dette.
Spillemidler til utstyr
Styret har ikke fått inrapportert ønsker om noe fra lokallagene.
Raumar søker ikke om spillemidler til utstyr.

Unrestricted

Robert

Pål
Bent

Robert

24.5..

Innkjøp av printer i Raumar-regi
Kjøpe inn printer til treningsansvarlig i Raumar for printing av
treningskart etc. Raumar dekker papir og toner.
Ingrid følger opp dette.
Ingrid

24.6..

Merkeprøve og avslutning for rekruttene 2017
Merkeprøven ble gjennomført ved A-brua i Gjerdrum.
Avslutning med premieutdeling og nattorientering på Hovin
med ca 115 deltakere, hvorav 60 rekrutter.

24.7..

Idrettsdugnad
Raumar har opprettet en bruker.

24.8..

Verdenscupavslutning i Sveits
Vetle, Silje og Eskil deltar.
Legge ut sak om dette på hjemmesiden.
Eventuelt
 Trenerkontrakter? Tas opp i sportslig utvalg.
Robert sjekker i regnskapet om det finnes noen
mal.

Ingrid
Ingrid
Robert

Plan for styremøter fremover
Tirsdag 24.10 2017 kl19.00 Hos Pål
Styrerådsmøte torsdag 26.10.2017
Tirsdag 24.11 2017 kl19.00 Hos Pål. (Fastsette årsmøte:tid, sted, innkalling)
Årsmøteforberedelser tirsdag 9. januar 2018
Årsmøte tirsdag 6. februar 2018

Unrestricted

