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Sak 4 
Forretningsorden  

 

 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). 
De valgte sekretærene skriver protokoll. 
 

2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden 
begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre 
og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden 
begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og 
sette strek for talerlisten etter behov. 
 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. 
Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt 
opp til votering. 
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
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RAUMAR ORIENTERING 

 
 

ÅRSBERETNING 2019 
 

26. februar 2019 – 25. februar 2020 
  
 
Raumar Orientering er en samarbeidsklubb mellom Hurdal o-lag, Eidsvoll o-lag, Nes o-lag, 
Ullensaker o-lag, Gjerdrum o-lag og Frogner IL der hovedmålet er sportslig aktivitet. 
 
På ordinært årsmøte 3. februar 2010 ble lagets navn endret fra Raumar o-lag til Raumar 
Orientering, og det ble vedtatt lover for Raumar Orientering. Navneendringen er godkjent av 
Akershus Idrettskrets i brev av 26 mai 2010. Lov for Raumar orientering ble sist endret på 
årsmøte 9. februar 2016 og godkjent av Akershus Idrettskrets 14. mars 2016. Raumar 
Orientering er fra 2. august 2010 registret i enhetsregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 995 768 631. 
 
Ordinært årsmøte holdes på Veståsen skole 25. februar 2020. 
 
 
STYRET i Raumar orientering har i 2019 bestått av: 
 
Leder    Anders Kronberg    GOL 
Kasserer      Robert Øksnes    GOL  
Nestleder/Rekruttansvarlig Pål Kogstad Næss    GOL 
Sportslig ansvarlig  Ingrid Eide Rapp    GOL 
Arrangementansvarlig Øystein Bieltvedt Skeie   EOL 
Sekretær /webansvarlig Nina Elise Eik     GOL 
Varamedlem   Einar Often     EOL 
 
Revisorer:    Per Aas     EOL 
    Per Søberg     FIL 
 
Valgkomité:    Jan Sveen      UOL 
    Heidi Østli     GOL 

Roar Saxhaug     EOL 
    Aslak Kinneberg (vara)   GOL 
       
 
STYRETS AKTIVITET 
 
Styret har i meldingsåret avholdt 6 styremøter. I tillegg har det vært avholdt 2 styrerådsmøter.  
 
Spesielle oppgaver som har vært av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid er 
arrangementer og sportslig aktiviteter i Raumar-regi. Vi har gjennomført 2 arrangementer i 
fbm. at Raumar feirer 25 års jubileum i år. En busstur til VM stafetten med ca. 50 deltagere 
samt jubileumsmiddag på skistua i Eidsvoll med tilhørende nattløp. 
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Det var 3 deltakere fra Raumar Orientering på kompetansehelgen på Gardermoen i november. 
 
Anders deltok på kretstinget i Akershus- og Oslo orienteringskrets 6. februar 2019. 
 
 
 
MEDLEMSTALL 
 

I 2014 startet etablerte Raumar Orientering elektronisk medlemsregister i NIFs system ”Min 
Idrett/KlubbAdmin”.  Pr 31.12.19 er 130 medlemmer registret i dette registeret. Vi har fortsatt 
arbeidet med å rydde i registeret, og kvaliteten blir gradvis bedre. Stadig flere tar i bruk 
MinIdrett, og det gir også økt datakvalitet og flere innbetalte medlemskap. Tilskudd fra 
forbund og kommune baseres i stor grad på antall medlemmer, så det er viktig for klubbens 
økonomi at alle som løper for Raumar eller deltar på klubbens arrangementer betaler 
medlemskontingent. En del løpere er kun registrert i NOFs system Eventor. Det er viktig at 
aktive løpere både registrerer seg i Min Idrett og Eventor. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner 1 6 10 4 35 56 

Menn 2 5 16 5 46 74 

Totalt 3 11 26 9 81 130 

 
Medlemsutvikling 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt 221 234 121 126 130 150 140 132 132 130 

 
 
INFORMASJON 
 
Vår hjemmeside www.raumar.net  har vært lagets viktigste informasjonskanal til 
medlemmene. Hovedinnlegg på nettsiden sendes også som lenker til Raumars offisielle 
Facebook side og Twitter-konto. I 2019 ble det også opprettet en offisiell Instagramkonto for 
Raumar. Hjemmesideansvarlig har vært Nina Elise Eik. Internt i treningsgruppene har også mye 
av informasjonen blitt formidlet på lukkede Facebook-sider.  
 
 
ARRANGEMENTER   
 

Romeriksløpet 
Årets største arrangement var World Cup granskingsløp over mellom- og langdistanse og Romerikslø-

pet som alle ble arrangert fra Skogmo skole på Jessheim helgen 4. og 5. mai 2019. Bent Skatvedt var 

løpsleder for alle løpene. 

World Cup granskingsløpene var viktige uttakningsløp til World Cup-runde 1 i orientering i Finland 8.-

11. juni 2019. Det var også god internasjonal deltagelse, noe som må ses i sammenheng med at VM i 

orientering i 2019 ble arrangert i Østfold, og at uttakningsløpene ga utlendingene nyttig erfaring i nor-

disk terreng. Det var til sammen 159 påmeldte til mellomdistansen og 116 påmeldte til langdistansen. 

Løpene gikk på nyrevidert kart over langelandsfjellet tegnet av Kristen Treekrem og Ståle Sønsterud-

bråten var løypelegger. 

http://www.raumar.net/
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Søndag 5. mai ble Romeriksløpet arrangert, parallelt med granskingsløpet over langdistanse. Rome-

riksløpet var det første løpet i Trimtwx-cupen, kretscupen for 13-16 år i Akershus og Oslo orienterings-

krets. Romeriksløpet gikk over mellomdistanse med Pål Kogstad Næss som løypelegger. Det var 509 

påmeldte og 470 startende. En liten nedgang fra 2018. 

 

 2016 
sprint 

2016 
mellom 

2017 2018 2019 

Påmeldte 245 328 511 545 509 

Startende 245 327 461 520 470 

 

Raumarkarusellen 
Raumarkarusellene består av totalt 19 løp. Nytt av året var at samtlige løp inngikk i Raumarkarusellen, 

mens det tidligere var en egen sprintkarusell og en egen sommerkarusell. Det var 4 ukers pause midt 

på sommeren, men ellers ble det arrangert løp nesten hver uke fra medio april til medio oktober.  

Løpene arrangeres normalt på onsdager med påmelding ved oppmøte og fri start mellom kl. 18:00 og 

19:00. Ansvaret for å arrangere løpene går på rundgang mellom klubbene, hvor de klubbene som har 

flest deltagere også er ansvarlige for å arrangere flest løp. I år arrangerte UOL 7 løp, EOL 5 løp, GOL 5 

løp, HOL 1 løp, NOL 1 løp mens FIL ikke arrangerte noen løp. Terje Bråten har som vanlig bistått ar-

rangørene med det tekniske og Øystein Bieltvedt Skeie har koordinert terminlista. 

Raumarkarusellen består normalt av fire forskjellige typer arrangement: 

• Skogsløp. Disse skal som hovedregel inneholde minst fire løyper: én løype på A-nivå på 4-5 km, 

én løype på B-nivå på 3-4, én løype på C-nivå på 2-3 km og én løype på N-nivå på 1-2 km. 

• Forenklede skogsløp kan arrangeres fra medio juni til medio august. Disse skal skal som ho-

vedregel inneholde minst tre løyper: én løype på A/B-nivå på 3-4 km, én løype på C-nivå på 2-

3 km og én løype på N-nivå på 1-2 km. 

• Sprintløp. Disse arrangeres vanligvis på våren og skal som hovedregel inneholde minst tre løy-

per: én løype på A/B-nivå på om lag 3 km, én løype på C-nivå på om lag 2 km og én løype på 

N-nivå på om lag 1 km. 

• Nattløp. Disse arrangeres på høsten etter mørkets frembrudd og skal som hovedregel inne-

holde minst tre løyper: én løype på A/B-nivå på 3-4 km, én løype på C-nivå på 2-3 km og én 

løype på N-nivå på 1-2 km. 

Det er også mulig å arrangere løp med et annet løypetilbud. 

Tabellen nedenfor viser alle 19 løp, arrangørklubb samt deltagelsen per klubb og samlet. 

Dato Type Arr. EOL FIL GOL HOL NOL UOL Andre SUM 

10.04 Sprint UOL 13 3 9 0 7 24 8 64 

24.04 Sprint EOL 22 3 6 1 3 9 5 49 

08.05 Skog UOL 11 3 11 0 2 35 18 80 

15.05 Skog GOL 6 4 24 0 0 25 7 66 

22.05 Dr.mila EOL 43 2 15 1 2 26 4 93 

29.05 Skog NOL 12 4 10 0 2 24 4 56 

05.06 Skog UOL 8 2 10 0 3 33 3 59 

12.06 Skog GOL 7 2 10 0 0 13 0 32 

19.06 Sprint HOL 15 0 5 0 3 13 0 36 

26.06 Skog GOL 8 2 13 0 0 13 5 41 

03.07 FSkog UOL 14 2 7 0 3 13 8  47 

07.08 Skog EOL 11 0 4 0 3 14 15 47 
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21.08 Skog GOL 5 2 18 0 1 26 5 57 

28.08 Klubbm. EOL 18 2 20 0 4 16 3 63 

04.09 Skog UOL 9 0 5 0 1 12 0 27 

11.09 Skog GOL 6 0 9 0 0 13 4 32 

18.09 Skog UOL 6 2 7 0 4 25 3 47 

09.10 Natt EOL 11 0 2 0 1 19 1 34 

16.10 Natt UOL 5 0 1 0 0 20 2 28 

   230 33 186 2 39 373 95 958 

 

Karusellene hadde i 2019 til sammen 958 starter. En oppgang fra 813 starter i 2018. UOL er den klart 

største klubben med 373 starter (303), deretter følger EOL med 230 (167) og GOL med 186 (175). De 

andre klubbene har få deltagere, men enkelte svært aktive deltagere. Det er en klar tendens til at 

deltagelsen er størst når egen klubb er arrangør. Det er videre en tendens til lavere deltagelse når 

reiseavstanden er lang.  

Det var til sammen 95 starter (100) fra klubber utenfor Raumar. Disse deltok særlig på løpet 8. mai på 

Skogmo hvor postene fra Romeriksløpet ble gjenbrukt. Det var også god deltagelse på hver side av 

sommerferien. Dette kan tyde på at det er en viss etterspørsel etter orienteringsløp på sommeren. 

Antall deltagere varierte fra 73 på «Drømmemila» 22. mai til 27 på løpet 4.september. I gjennomsnitt 

var det 50 deltagere per løp i 2019, mot 43 i 2018. 

For å ha fullført karusellen må man ha deltatt på over halvparten av løpene. Med 19 arrangerte løp 

betyr dette at 10 løp krevdes for å fullføre Raumarkarusellen i 2019. Det var 34 løpere som fullførte 

Raumarkarusellen 2019. Til sammenlikning var det 31 løpere som fullførte i 2018. UOL hadde flest 

fullførte karuseller med 15 (14), deretter fulgte GOL med 7 (8), EOL med 6 (5), NOL med 3 (3), FIL med 

2 (1) og 1 løper utenfor Raumar (Kamp/Vestheim IF). 

Ingen løper deltok på samtlige 19 løp, men Christoffer Sletten (UOL) deltok på 18 løp, inkludert 1 løp 

som arrangør. Ivar Monsrud (NOL) deltok på 10 løp og fullførte dermed karusellen for 39. gang og er 

den eneste som har fullført karusellen alle årene den har blitt arrangert. 

Raumarkarusellen har en kontinuerlig historie tilbake til 1981. Antall løp som har inngått i karusellen 

og antall løp som har krevdes for å fullføre karusellen har variert opp gjennom årene. Statistikk over 

antall deltagere med fullført karusell er derfor ikke nødvendigvis sammenliknbare over tid. 

På 1980-tallet var det over 100 løpere som fullførte karusellen. På 1990-tallet falt aktiviteten og antall 

fullførte falt ned mot 40 løpere. De sist 10-15 årene har antall fullførte variert rundt 30 løpere, men 

med en moderat stigende tendens de siste årene. 

Det har også vært en betydelig endring i aktivitet i klubbene. På 1980-tallet hadde EOL, HOL, NOL og 

UOL om lag like mange løpere som fullførte karusellen. På det meste hadde EOL 56 fullførte (1985), 

NOL 49 fullførte (1987), UOL 34 fullførte (1986) og HOL 28 fullførte (1982).  Alle klubbene opplevde et 

betydelig fall i antall løpere med fullført karusell på 1990-tallet og utover 2000-tallet. På det minste 

hadde UOL 0 fullførte (2004), men fra 2013 har antall fullførte fra UOL har tatt seg opp. Antall fullførte 

fra EOL, NOL og HOL har de siste årene ligget på et rekordlavt nivå. GOL kom med i karusellen i 1996 

med 3 fullførte deltagere og hadde på det meste 13 fullførte deltagere (2014). FIL kom for alvor med i 

karusellen fra 2007 med 7 fullførte deltagere, og hadde på det meste i 2011 8 fullførte deltagere. Siden 

2015 har maksimalt 2 løpere fra FIL fullført karusellen. 
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Løp arrangert av EOL og NOL 
EOL og NOL arrangerer også løp i egen regi, som kommer i tillegg til løp i regi av Raumar. EOL arrangerer 

både en klubbkarusell med skogsløp og en karusell med nattløp. EOL arrangerer også det tradisjonsrike 

Kraftløpet, et ultralangdistanseløp som i år ble arrangert for 41. gang. NOL arrangerer en egen trimka-

rusell. 

 
REKRUTTSAMARBEID  
  
Rekruttarbeidet gjøres i lokalklubbene. Det er EOL, GOL og UOL som har aktiviteter rettet mot 
rekrutter. Klubbene har i 2019 fortsatt å koordinere aktivitetene slik at man har trening på 
samme dag.  Det gjennomføres planleggingsmøter i forkant av sesongen for koordinering av 
virksomheten. Etter sesongen ble det gjennomført et oppsummeringsmøte etter sesongen 
2019/planlegging av 2020 sesongen. Det er stor deltagelse på treningene i lokallagene  
 
Informasjon 
Raumars og lokalklubbenes hjemmesider er benyttet til informasjon. Alle klubbene benytter 
Facebook til å gi informasjon.  
 
Antall deltakere på treninger 
Antall deltakere har vært høyt. Ullensaker har hatt med totalt ca 60 stk innom, mens antall 
deltaker på høsten 40 stk. Eidsvoll har også en god økning. I Gjerdrum er antallet noe lavere 
enn de foregående årene, men de som har deltatt har vært aktive. 
 
Oversikt pr klubb: 

Klubb Antall 

EOL 22 

UOL Ca 40 

GOL Ca 15 
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Ferdighetsmerket 2019 
Merkeprøven er en populær aktivitet og ble arrangert i midten av september. Det var 56 
deltakere som tok merke. Dette er omtrent på samme nivå som i 2018. Det kunne vært flere, 
men arrangementet kolliderte med andre arrangementer for flere potensielle deltakere. 
 
Merkeutdeling og sesongavslutning ble gjennomført på Hovin i slutten av september.  Det ble 
delt ut merker og arrangert nattorienteringsløp på Hovin. Arrangementet er populært og trakk 
godt over 100 deltakere.   
 

Deltakere totalt lokallag  Bronse Sølv Gull Totalt delt. 

Gjerdrum 4 3 7 14 

Ullensaker 9 13 4 26 

Eidsvoll 5 7 4 16 

Totalt 18 23 15 56 

  
Samlinger 
Raumar Rekruttleir 15.-16. juni, Speiderhytta Ullensaker. Totalt deltok totalt 23 barn (Gjerdrum 
6 barn, Ullensaker 10 barn og Eidsvoll 7 barn). I tillegg var det foreldre og ledere.  
 
O-troll leir 14.-15. sept, arr Koll IL: 14 barn fra Raumar deltok ( 3 GOL og 11 UOL) . Det var med 
en leder GOL og to fra UOL. 
 
Stafetter/løp 
15-stafetten / Råtassen ble arrangert 11. mai:  Raumar stilte med 4 lag i Råtasskonkurransen.  
 
Det har vært jevn deltakelse av ca 10 rekrutter på Raumarkaruseller. Rekruttene deltar i større 
grad på løp arrangert av eget lokallag enn når de må reise til de andre lagenes arrangementer. 
 
Det er en del deltakelse i andre løp, men det er fortsatt ønskelig å øke deltakelsen 
 
Andre arrangementer  
World O day ble i 2019 arrangert av UOL hadde lagd 6 kart som skolene i kommunen kunne 
benytte. i Gjerdrum hadde GOL eget arrangement ifm Raumarkarusell på a-brua.  
 
Overgangen til 13-16 gruppa 
De eldste rekruttene inviteres til å delta på treninger i 13-16 gruppa fom august hvert år. I 2019 
har det vært 2-3 deltakere fra rekruttgruppa som har vært med på disse treningene. 13-16 
gruppa har lagt stor vekt på å ta imot de nye på en god måte. Til sesongen 2020 er det 10 
utøvere som er aktuelle for ungdomsgruppa. 
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TRENINGSKOMITEEN 
 
I ungdomsgruppa har det vært en gledelig økning i antallet løpere som deltar både på treninger 
og o-løp. På Hovedløpet hadde vi en dobling av antall løpere i forhold til sesongen før med 4 
gutter som deltok (Alvin, Kevin, Gjermund og Håvard, alle i H14). På kretsens sommersamlinger 
hadde vi med hele 7 gutter i H13-14 (mot totalt 3 fra Raumar året før) og på treningene har 
det jevnlig vært 8-10 ungdommer som har møtt opp. 
 
I junior/ senior-gjengen er også deltagelsen god (som den var året før), vi hadde også flere nye 
juniorer denne sesongen. Vi ser trenden og jobber godt og har lagt planer fremover for å ta 
grep som gjør at fremtiden ser lys ut. Det har vært rundt 6-7 juniorer som har deltatt på 
treningene. På Norges Cup løpene har vi hatt med 4-5 juniorer. 
 
Resultatmessig er det mange gode enkeltprestasjoner. Vi har fortsatt spydspissene våre i Eskil 
Kinneberg og Vetle R. Bråten. Eskil var dessverre skadet det meste av sesongen, mens Vetle 
hadde flere gode løp i Raumar-trøya. I tillegg har vi våre hjemlige løpere i Anders Haga, Magne 
Haga og Magnus Svingheim som gjør gode prestasjoner i NC og NM med enkeltresultater som 
er svært bra. Anders og Magne ledet også NM-stafetten etter 2 etapper.  
 
Kristine gjorde det jevnt bra i Norgescup-løpene (spesielt i vårsesongen, med mange 
plasseringer mellom 6. og 15. plass), og Anders Horvei, Gaute og Øistein viste fremgang fra 
året før. Også Christoffer og Christopher debuterte i NM/ Norgescup. Juniorløperne utgjorde 
også grunnstammen i Jukola-laget hvor de fikk brynt seg i litt større sammenheng og skaffet 
god erfaring. 
 
2020 kan bli et spennende O-år , med en voksende ungdomsgruppe samtidig som vi håper på 
at våre jr/sen fortsatt gir gass og viser vei for de yngre. 
 
 
RESULTATER 
 
VERDENSMESTERSKAP: 
Ingen deltagere fra Raumar  
 
WORLD CUP SAMMENLAGT: 
55 . Vetle R Bråten 
 
NORGESCUP 
H21  32. Anders Haga,  
           54. Vetle Ruud Bråthen  
                        103. Magne Haga 
           145. Magnus Svingheim 
  
H17-18  45. Øistein Fagerli Næss 
   65. Gaute Fosstveit 
  100. Anders Horvei 
D17-18            22. Kristine Eide Rapp 
                        71. Pernille Sønsterudbråten 
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TRIMTEX CUP 
H13-14  6. Kevin Rommetvedt 

11. Håvard Eik 
23. Gjermund Taje Skeie 
33. Alvin Andersen Maribo 
 

H15-16          47. Stian Maaseide Sørlie 
 
D13-1420. Nora Sørberg 
  40. Emma Skårbø 
  43. Ella Gudim 
 
 
NM SPRINT INDIVIDUELT NYDALEN SK 
D17-1823. Pernille Sønsterudbråten  

Kristine Eide Rapp kom ikke til finalen 
H17-18  Anders Horvei, Øistein Fagerli Næss kom ikke til Finalen 
 
NM SPRINTSTAFETT NYDALEN SK 
 
Raumar 1,  Katja E Jahren, Anders Haga, Anders Horvei Kristine Eide Rapp- disket  
Raumar 2, nr 32  Trine Breen,Øistein Næss,Tommy Skårbø,Pernille Sønsterudbråten 
 
NM ULTRALANG BJUGN 
D17-1813. Kristine Eide Rapp  
 
H17-18  21. Øistein Fagerli Næss 

30. Gaute Fosstveit 
42. Anders Horvei 

 
H21  13. Anders Haga  
 
NM LANGDISTANSE SKRIMFJELLET  
D17-18Brutt  Kristine Eide Rapp  
H17-18  15. Øistein Fagerli Næss 

31. Gaute Fosstveit 
 
H21   13. Anders Haga 
  14. Magne Haga 
  30. Magnus Svingheim 
 
NM MELLOMDISTANSE TJØME 
D17-1815. Kristine Eide Rapp  
H17-18  50. Øistein Fagerli Næss 
                        57. Christoffer Sletten 
  64. Christopher Høe  
  Gaute Fosstveit -brutt 
 
NM SR.STAFETT SKRIMFJELLET 
D17 ikke fullført, 1.Kristine Eide Rapp, 2. Ingrid Eide Rapp 
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H17 27. Anders Haga, Magne Haga, Øistein Fagerli Næss 
 
NM JR.STAFETT 
Ingen Raumar lag 
 
NM NATT ØSTMARKA 
H21    9. Anders Haga 
H17-18  24. Øistein Fagerli Næss  

Gaute Fosstveit -disk 
   
VETERANMESTERSKAPET  LANGDISTANSE 
D55   1. Anne Grete Rustad 
H85   1. Hans Larsen 
 
HOVEDLØPET LANGDISTANSE  TYNSET 
H14  21. Håvard Eik 
  26. Kevin Rommetvedt 
  34. Gjermund Taje Skeie 
  42. Alvin Andersen Maribo 
 
HOVEDLØPET SPRINT TYNSET 
H14 31. Håvard Eik 
 31. Kevin Rommetvedt 
 34. Gjermund Taje Skeie 
  Disk  Alvin Andersen Maribo 
 
 
KM STAFETT  
H13-16   19. Håvard Eik, Brag Fosstveit,  Kevin Rommetvedt 
 
KM MELLOMDISTANSE( kun 10 beste ) 
H50 5. Øystein Rapp 
D17-18           5. Kristine Rapp 
D11-12 5. Oline Soma Slåstad 

7.Unni Glomnes 
 
KM LANGDISTANSE ( kun 10 beste ) 
H85 1. Hans Larsen 
D55 1. Anne Grethe Rustad 
H13-14 5. Håvard Eik 
 
KM NATT ØSTMARKA 
H13-14 6. Kevin Rommetvedt 
 
KM SPRINT ( topp 10 plassering) 
Ingen topp 10 resultater 
 
  
O-Idol: 
Ingen deltager fra Raumar 
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STAFETTER: 
 
15-STAFETTEN 
18. Raumar 1.lag 
Råtassen stilte vi 4 lag 
 
TIOMILA 
Alle lag  er kombilag med Østmarka (Ø) 
 
Ungd lag  2:   nr 254 (Håvard Eik, Kevin Rommetvedt, Alvin Andersen Maribo, Ellen Margrethe 

Stubban Hygen Ø)) 
Ungd lag  1:  DISK (Kun Sjur Nilsen fra Raumar i dette laget) 
 
Damer (kombilag med Østmarka (Ø)) 
Nr 274 (Marie Hammer Iversen (Ø), Pernille Sønsterudbråten, Ingrid Marie Stubban 

Hugen (Ø), Jenny Emilie Herredsvela (Ø), Trine Ruud Bråten) 
Herrer (kombilag med Østmarka (Ø)) 
Disk  (Trond Kortner (Ø), Øistein Fagerli Næss, Gaute Fosstveit, Anders Horvei, Rein 

Jørgensen(Ø), Simen Elvhaug, Christoffer Sletten, Tor Magnus Grøvstad (Ø), Jon 
Otterlei, Audun Jørgensen) 

 
 
JUKOLA :  
Herrer  
Nr 457, Øistein Fagerli Næss, Øystein Rapp, Gaute Fosstveit, Simen Elvhaug, Kristine Eide Rapp, 
Tommy Skårbø, Bent Arne Skatvedt 
 
15-stafetten 
18. Raumar 1.lag 
Råtassen stilte vi 4 lag 
 
SKIORIENTERING HOVEDLØPET 
Ingen deltagere fra Raumar. 
 
NM SKIORIENTERING LANG 
Ingen deltagere fra Raumar. 
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RAUMARS UTSTYR PR 31.12.2019 

 

Utstyr Antall 

Målbue 1 

TidtakerPC m utstyr 1 sett 

Hodelykter 3 

Div premier (rester fra Romeriksløpet) X 

 
*1 stk hos UOL og 2 stk hos GOL 
 
 

DUGNADER 

Som tidligere år har vi solgt O-boka 2019. Dette innbrakte 1340 kr i provisjon. 

 

 

Styret takker alle som har bidratt til klubbens aktiviteter gjennom året. 



1 

 

 

 

 

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019 

 

 

 

 

 

Raumar Orientering baserer sin økonomi på innbetaling fra moderklubbene og egeninntekter. 

Brutto inntekter i 2019 ble 676 601 kr. Overskuddet ble kr. 21 019 kr (mot budsjettert under-

skudd 82.210), som er fordelt likt tilbake på lokalklubbene. Dette har da redusert grunnavgiften 

fra hver moderklubb som i utgangspunktet er 10 000 kr.  Overskuddet skyldes primært lavere 

kostnader til sportslige aktiviteter enn budsjettert, men også høyere inntekter enn budsjettert på 

Romeriksløpet. 

Overskuddet fra Romeriksløpet 2019 (inkl. granskningsløpene) er fordelt tilbake med 1/6 likt 

fordelt på klubbene, 1/6 fordelt ut fra egenandelsprosent, og 2/3 ut fra dugnadstimer på arrang-

ementet. I tillegg er overskuddet for Romeriksløpet 2018 justert ut fra tilsvarende fordelings-

nøkkel, da det var brukt feil nøkkel i oppsettet i fjor. 

Vi har i år valgt å bruke noe midler på markeringen av Raumars 25-årsjubileum, selv om vi 

ikke hadde tatt høyde for dette i budsjettet. Bussturen til VM i Østfold kom på kr. 14.998, men 

dette fikk vi delfinansiert med LAM-midler. Jubileumsfesten på skistua i Eidsvoll kom på 9.090 

kr. i kostnader. 

Inntektene fra Kløfta Bingo er økt med 11.500 fra i fjor (til 82.945). Både ABC-midlene fra 

Ullensaker kommune og mva-refusjon er også økt, mens LAM-midlene har gått motsatt vei. 

Sportslige kostnader er en god del lavere enn budsjettert, men dette har også gitt lavere "inn-

tekter" fra lokalklubbene. 

Totale bankinnskudd på Raumars bankkonti ved utgangen av 2019 var 259.405, mot 120.170 

kr. ved forrige årsskifte, så vi starter 2020 med god likviditet. 

Vedlagte regnskap består av resultatregnskap, balanse og fordeling av «egenkapital» mellom 

moderklubbene. 

Raumars utstyrsliste pr 31.12.2019 

Utstyr Antall 

Lagstelt 3* 

Målbue 1 

TidtakerPC m utstyr 1 sett 

Beachflagg 4 

Hodelykter 3 

Div premier (rester fra Romeriksløpet) X 

 

*1 stk hos UOL og 2 stk hos GOL 

 

Robert Øksnes 

Kasserer Raumar Orientering 



Budsjett 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER

3103 Salgsinntekter, klubbtøy -                  -                 3 581,62         

3104 Romerike O-weekend, inntekter 100 000,00     177 338,04     102 307,00     

3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 20 000,00       20 000,00       17 100,00       

3250 Inntekter fra egne araangement (tilskudd krets) -                 5 020,00         

3170 Startkontingent - viderefakt. lokallag 135 000,00     127 327,50     134 771,00     

Sum Salgsinntekt 255 000,00     324 665,54     262 779,62     

3400 Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra NIF/NT 50 000,00       49 554,00       69 156,00       

3401 ABC-midler, Ullensaker kommune 7 000,00         12 532,00       7 453,00         

3441 Mva-refusjon 31 000,00       42 553,00       30 305,00       

3442 Bingoinntekter 70 000,00       82 945,96       71 413,31       

3450 VO-tilskudd 14 800,00       8 448,00         -                  

Sum offentlig tilskudd 172 800,00     196 032,96     178 327,31     

3920 Medlemskontingenter 22 000,00       22 950,00       19 400,00       

3921 Aktivitetsavgift -                  -                 -                  

3940 Egenandeler direkte fra løpere -                  -                 13 589,19       

3960 Andre inntekter -                  33 253,00       9 809,00         

3971 Egenandeler representasjon fra lokallag 96 600,00       38 700,00       62 085,00       

3999 Grunnkontingent - 10.000 pr lokallag 60 000,00       60 000,00       60 000,00       

Sum Annen driftsinntekt 178 600,00     154 903,00     164 883,19     

Sum Driftsinntekter 606 400,00     675 601,50     605 990,12     

Driftskostnader

4201 Innkjop utstyr -10 000,00      -25 413,75     -3 018,35        

4202 Startkontingent rep (NM&HL) og stafett -50 000,00      -34 635,67     -55 906,00      

4204 Kostnader trening - samlinger -reiser -244 500,00    -180 209,82   -218 810,11    

4207 Startkontingent, viderefakt lokallag -135 000,00    -133 424,17   -140 575,00    

4212 Rekruttarbeidet -8 000,00        -8 215,60       -10 028,14      

4213 Sosiale kostnader sportslig -16 000,00      -6 737,49       -9 214,67        

4215 Jubileumstur, VM Østfold -                  -14 998,95     -                  

4215 25-års-jubileum -                  -9 089,56       -                  

Sum Varekostnad -463 500,00    -412 725,01   -437 552,27    

5500 Annen kostnadsgodtgjorelse, trenere -18 000,00      -12 787,00     -15 860,60      

Sum Lønnskostnad -18 000,00      -12 787,00     -15 860,60      

6420 Leie datasystemer (OCAD) -4 000,00        -212,97          -3 987,71        

6790 Innkrevingskostnader, Buypass -1 000,00        -1 121,56       -845,86           

6810 Datakostnad -11 500,00      -10 957,77     -11 567,45      

6840 Aviser, tidsskrifter, boker (Veivalg) -560,00           -560,00          -560,00           

6860 Moter, kurs, oppdatering etc. -8 000,00        -10 531,64     -6 189,79        

6940 Porto -                  -                 -                  

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -13 000,00      -3 213,00       -13 139,40      

7170 Treningsstipend -53 500,00      -5 000,00       -46 000,00      

7395 Oreavrunding -                  0,50                0,29                

7410 Kontingenter -4 500,00        -6 400,00       -6 400,00        

7420 Gaver -500,00           -                 -                  

7425 Romerike O-weekend, utgifter -60 000,00      -133 057,78   -55 589,64      

7431 Overskudd Romerike O-weekend fordelt lokallag -40 000,00      -49 280,26     -47 336,00      

7500 Forsikringspremier -2 550,00        -2 550,00       -2 550,00        

7520 Gaver - premier -3 000,00        -                 -3 303,00        

7521 Raumarkarusellen -2 000,00        -3 874,00       -600,00           

7770 Bank og kortgebyrer -2 000,00        -2 429,00       -2 309,25        

7799 Annen kostnad -500,00           -                 -190,00           

7830 Tap på fordringer -                  -550,00          -                  

Sum Annen driftskostnad -206 610,00    -229 737,48   -200 567,81    

Sum Driftskostnader -688 110,00    -655 249,49   -653 980,68    

Driftsresultat -81 710,00      20 352,01       -47 990,56      

8040 Renteinntekter 500,00            913,49            451,83            

Sum Finansinntekter 500,00            913,49           451,83            

8170 Annen finanskostnad og gebyr -                  -246,03          -                  

Sum Finanskostnader -                  -246,03          -                  

Finansresultat 500,00            667,46            451,83            

Årets resultat -81 210,00      21 019,47       -47 538,73      

Raumar Orientering -Resultat 2019



EIENDELER 31.12.2018 Endring 31.12.2019

Omløpsmidler

1500 Kundefordringer 7 100,00          120 228,00      127 328,00      

1501 Startkontingent lokallag 134 771,00      -134 771,00    -                  

1503 Egenandeler lokallag 62 085,00        -62 085,00      -                  

1920 DNB 1503.05.28228, Brukskonto 44 632,44        74 885,39        119 517,83      

1925 DNB 1503.06.40614, sparekonto 14 733,36        100 858,73      115 592,09      

1928 DNB 1503.36.40622, Romeriksløpet 60 804,61        -36 508,63      24 295,98        

SUM EIENDELER 324 126,41      62 607,49        386 733,90      

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital til bruk for fremtidige kostnader lokallag

2051 Egenkapital Eidsvoll OL -52 881,08      -738,96           -53 620,04      

2052 Egenkapital Frogner IL, o-gruppe 4 881,15          2 739,40          7 620,55          

2053 Egenkapital Gjerdrum OL -170 428,16    -9 511,34        -179 939,50    

2054 Ëgenkapital Hurdal OL 4 582,26          3 485,18          8 067,44          

2055 Egenkapital Nes OL -10 829,12      3 485,18          -7 343,94        

2056 Egenkapital Ullensaker OL -86 781,46      -32 583,20      -119 364,66    

Sum egenkapital (inkl. årets resultat) -311 456,41    -33 123,74      -344 580,15    

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld -6 170,00        -35 983,75      -42 153,75      

2960 Annen påløpt kostnad -6 500,00        6 500,00          -                  

Sum gjeld -12 670,00      -29 483,75      -42 153,75      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -324 131,17    -62 607,49      -386 733,90    

Note til 1500 Kundefordring

Dette gjelder i sin helhet startkontingent viderefakturerert til alle 6 lokalklubber for 2019.

Note til 1501 og 1503 Lokallag

Disse kontoene er nå samlet på 1500 med reskontro pr. lokalklubb (pga. fakturering)

Note til 2052 og 2054 Egenkapital lokallag

Merk at Frogner og Hurdal nå har negativ EK, må dekkes inn i 2020.

Note til 2400 Leverandørgjeld

Dette gjelder regninger betalt i jan/feb 2020 for regnskapsåret 2019

Raumar Orientering -Balanse 31.12.2019



Raumar Orientering

Innestående fra moderklubbene pr 31.12 2019

Før vedtak på årsmøtet 25.02.20

Regnskap 2019 Eidsvoll Frogner IL Gjerdrum Hurdal Nes Ullensaker Sum
%-vis fordeling av egenandeler 11,43               9,08              46,71              -                 -                32,78               100,00            

Innestående pr 01.01.19 52 881,08      -4 881,15    170 428,16  -4 582,26     10 829,12   86 781,47      311 456,42  

Fordeling resultat Romerike O-weekend 2019 7 235,71        3 757,35      16 008,09     3 011,57      3 011,57      39 079,97      72 104,26       

Lagskontigent 10000 kr pr klubb -10 000,00       -10 000,00    -10 000,00     -10 000,00     -10 000,00    -10 000,00       -60 000,00     

Fordeling av overskudd 2019 3 503,25          3 503,25       3 503,25         3 503,25        3 503,25       3 503,25          21 019,47       

Innestående 31.12.2019 53 620,03      -7 620,56    179 939,50  -8 067,44     7 343,94      119 364,68    344 580,15  

Budsjett 2020 Eidsvoll Frogner IL Gjerdrum Hurdal Nes Ullensaker Sum
%-vis fordeling av egenandeler - foreløpig 11,43               9,08              46,71              -                 -                32,78               100,00            

Innestående 01.01.20 53 620,03      -7 620,56    179 939,50  -8 067,44     7 343,94      119 364,68    344 580,15  
Lagskontigent 10000 kr pr klubb -10 000,00       -10 000,00    -10 000,00     -10 000,00     -10 000,00    -10 000,00       -60 000,00     

Innbetaling -                 

%-vis andel underskudd 2020 - foreløpig -                 

Andel Romerike O-Weekend 2020 -                 

Innestående før Romerike O-Weekend 2020 43 620,03      -17 620,56  169 939,50  -18 067,44   -2 656,06    109 364,68    284 580,15  



Tli årsmøtet i Raumar Orientering

Valgt revisors beretning for 2019

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Raumar Orientering.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 viser et overskudd på kr 21.019.

Konklusjon

Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet.

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og

revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2019 kan fastsettes som Raumar Orienterings

årsregnskap for 2019.

Gjerdrum, 19. februar 2020

Per Sørberg
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VIRKSOMHETSPLAN 
og Handlingsplan 

 
 

Raumar orientering  
2017 - 2020 

Årsmøte 2020 

                            
Visjon: 
 
Raumar orientering 
et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike 
 

 
 

Virksomhetsidé: 
 
Raumar orientering er et samarbeid mellom de lokale 
orienteringslagene på Øvre Romerike 

 
Vi skal synliggjøre og utvikle o-idretten på Øvre Romerike 
Vi skal ha et godt trenings- og konkurransemiljø. 
 
 
 

Verdigrunnlag: 
 

Raumar orientering skal ha et bevisst forhold til sitt verdigrunnlag. 
 

Våre medlemmer er inkluderende på alle områder. 
Våre medlemmer er engasjerte, motiverte, glade og positive. 
Våre medlemmer opptrer alltid åpent og ærlig. 
Våre medlemmer bidrar alle til å skape et sosialt og trygt miljø, hvor alle 
får mulighet til å utvikle seg. 
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HANDLINGSPLAN 
Handlingsplanen vil fungere som årsmøtets instruks til styret. 

 
 
Hovedmål for planperioden:  

 
- Videreutvikle Raumar orientering som en av de ledende klubbene i Norge 

innen orientering på ungdoms og juniornivå og gi et tilpasset tilbud til 
seniorløpere. 

 
- Bidra til å opprettholde og skape nye breddetiltak innen o-idretten på Øvre 

Romerike og øke oppslutningen om disse. 
 
 
 

Innsatsområder: 
 
    - Opprettholde sportslig satsing for våre ungdoms-, junior-, og seniorløpere 
    - Økt rekruttering i lokallagene 
    - Tilrettelegge for en strukturert og målrettet drift av o-laget   
    - Sikre sunn økonomi i Raumar orientering 

    - Bidra til å videreutvikle løpstilbudet for orientering på Romerike 
    - Bidra til at det finnes tilstrekkelig med kart av god kvalitet på Romerike 
  
 
 

Delmålsområder: 
 

- Organisasjon og ledelse 
- Økonomi 
- Informasjon 
- Aktivitet 
- Arrangement 
- Kart/Anlegg 
- Rekruttering 
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Målsetting organisasjon og ledelse – Leder: 

 

- Profilere Raumar orientering lokalt og i landet forøverig 

- Bidra til økt klubbfølelse og fornøyde medlemmer i Raumar orientering 

- Optimalisere organiseringen av Raumar orientering 

- Strukturert og målrettet arbeid i Raumar orientering og i lokallagene 

- Kontinuerlig utvikle Raumar orientering til medlemmenes beste 

 

Tiltak Hvordan Ansvar Når 

Løpende utvikling av 

Raumar organisering 

Revidere 

organisasjonsplanen og 

tilpasse styrearbeidet 

Leder Løpende og 

årsmøtet 

Årsplan/års hjul for 

styrearbeidet 

Sak på første styremøte etter 

årsmøtet. 

Leder 1 styremøte, 

Løpende 

oppfølging 

Videreutvikle 

medlemsregister og 

kontingentinnkreving 

KlubbAdmin Leder og 

medlemsansvarlig 

 

Delta på lagledermøter 

m.m. i AOOKs regi 

Styret vurderer aktuelle 

kandidater 

Styret Iht AOOKs 

innkallinger 

Raumar stiller 

tillitsvalgte til verv i 

AOOK 

Styret vurderer aktuelle 

kandidater 

Styret Iht AOOKs 

forespørsler 

Delta med sentrale 

personer på tiltak 

forbund/krets 

arrangerer 

Styret vurderer aktuelle 

kandidater 

Styret Løpende 

Arrangere 

styrerådsmøte 2 

ganger pr år 

Innkalle, sette opp saksliste Styret 2. og 3. kvartal 
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Målsetting økonomi – Kasserer: 

 

- Sørge for god økonomistyring i Raumar orientering 

- Øke sponsorinntekter til minimum 50.000 årlig 
- En ny årlig inntektskilde foruten sponsorinntekter og overføring fra lokallagene 
- Legge frem budsjett på årsmøtet 

 

Tiltak Hvordan Ansvar Når 

Riktige fullmakter i 

bank, altinn og firmaer 

vi har kreditt 

Revidere etablerte fullmakter 

og etablere nye etter styrets 

bestemmelse 

Kasserer 

Avtroppende og ny 

leder 

Rett etter årsmøtet 

Opprettholde 

godkjenning som 

bingo arrangør 

Godkjent for 2019. 

Rapportere til lotteritilsynet  

Søke for 2020 høsten 2018 

Kasserer  

1.juni 

10.september 

Søke på økonomiske 

ordninger i kommuner 

og forbund 

Søke innen fristen og 

rapportere på gamle 

tildelinger der det kreves 

Kasserer etter 

behandling i styret 

Løpende ved 

tidsfrister 

Innkreve 

startkontingenter og 

egenandeler fra 

lokallag 

Dokumentere, beregne og 

innkreve fra lokallag og 

direktemedlemmer 

Kasserer Juni og desember 

Sponsorer Fordele ansvar i styret for 

jobbing mot nye sponsorer 

Styret Første halvår 

Budsjett Utarbeide budsjett i 

samarbeid med styret 

Kasserer Før årsmøtet 
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Målsetting informasjon – Informasjonsansvarlig: 

 

- Kontinuerlig utvikling av vår hjemmeside Raumar.net 
- All nødvendig informasjon rask tilgjengelig på Raumar.net 
- Raumar.net, klubbens ansikt utad, profilerer oss på en god måte 
- Aktiv bruk av facebooksiden(e) 

 

 

Tiltak Hvordan Ansvar Når 

Gå gjennom alt 

innhold på raumar.net 

Få oversikt over informasjon, 

hva kan slettes, hva bør 

omstruktureres mm 

Infoansvarlig og 

styret 

Løpende 

Raumar.net og 

facebook 

Hva skal legges hvor og er 

det flere muligheter for 

sammenkoblinger 

Infoansvarlig og 

styret 

 

Holde aktivitetsplanen 

oppdatert 

Legge inn aktiviteter i god 

tid, og der det er aktuelt lage 

nyhetssak i forkant.  

Sportslig og info Løpende 

Bruke nettsiden mer 

aktivt til 

Raumarkarusell 

Legge ut nyhetssak i forkant 

av hvert løp og legge ut 

resultater evt. nyhetssak i 

etterkant 

Infoansvarlig + 

karusellarrangør 

Løpende 
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Målsetting aktivitet – Sportslig leder 

 

Hovedmål: Raumar orientering skal være en av landets beste ungdomsklubber, hvor løpere på 

alle nivåer kan få veiledning og utfordringer av kompetente trenere. 

Klubben skal være en av landets beste stafettklubber for både damer og herrer. Vi skal støtter opp 

om våre eliteløpere og gi dem muligheter til å utvikle seg videre både individuelt og som 

stafettløpere. 

 

- Hver treningsgruppe skal ha kvalifiserte og engasjerte trenere  

- Gi våre ungdomsløpere et godt og utfordrende treningstilbud, god veiledning og 

systematisk oppfølging på alle treninger og konkurranser 

- Motivere våre ivrigste ungdomsløpere til å delta på minimum 30-40 løp i sesongen og gi 

systematisk tilbakemeldinger til alle  

- Motivere alle våre ungdomsløpere til å delta på HL og o-landsleir,  hvorav flere også er 

premiekandidater.    

- Delta med flest mulig lag i store ungdomsstafetter som 10-O, O-festivalen og KM 

- Medalje i NM stafett for herrer, topp 20 for damer 

- Topp 150 på Tio og Jukola for herrenes 1. lag 

- Topp 100 på Tio og Jukola for damenes 1. lag 

- Ha deltager(e) i VM junior og senior 

- Utdanne og videreutvikle løpere som trenere, karttegnere og ledere 

 

Tiltak Hvordan Ansvar Når 

Etablere  

trener/trenerteam og 

støtteapparat for 

senior,junior og 

ungdoms gruppene 

  

Hovedtrener for senior/junior 

og ungdom. 

Trenerkontrakter for 

hovedtrenere. 

Øke antall hjelpetrenere. 

Egen oppmann for hver 

gruppe 

Definere og beskrive 

oppgavene for alle i 

trenerteamet 

Etablere kontakt med lege og 

fysioterapeut  

Styret og 

treningskomite. 

Styret og 

treningskomite. 

Treningskomite 

Treeningskomite, 

foreldre og utøvere 

Treningskomite 

 

 

Treningskomiteen 

og trenere 

November 

 

November 

 

Mars 

November 

 

November 

 

 

November 

Sesongplan for senior, 

junior, ungdom og 

veteraner/mosjonister 

Fullstendig sesongplan for 

alle gruppene skal være klar 

og lagt ut på hjemmeside  

Treningskomite 15. november 

Ha ukentlige 

treningstilbud i 

Raumar med 

utgangspunkt i den til 

hver tid aktive 

løpergrupper 

1-2 fellestreninger i uka hele 

året som et  utgangspunkt. 

Treningskomite, 

trenere og utøvere 

November og ut 

sesongen 



7 

 

Samordne og sørge for 

at treningen rullerer og 

er lett tilgengelig for 

alle lokal lagene 

Alle treninger inn i felles 

treningsplan. 

Treningskomite og 

trenere 

Trenere og utøvere 

November og ut 

sesongen. 

 

Etablere en 

satsningsgruppe med 

treningsstipend og 

forpliktelser når 

aktuelle løpere ønsker 

det. 

Spisset opplegg for de beste 

eliteløperne som kan få et 

utvidet aktivitetstilbud eller 

lavere egenandel finansiert 

via treningsstipendet. 

Krav til løpere om høy 

deltagelse på klubbens 

aktiviteter for å oppnå avtalt 

treningsstipend. 

Sammen med sesongplanen 

skal det informeres om 

egenandeler ved deltagelse 

på samlinger og 

konkurranser 

Styret og 

treningskomite 

November 

Tilrettelegging av 

samlinger og 

reise/overnatting i 

forbindelse med 

viktige konkurranser  

Bestille overnatting til alle 

samlinger og reiser i 

forbindelse med 

konkurranser både for 

ungdom og junior/senior 

innen utgangen av november. 

Det skal også legges ut 

innbydelser med 

påmeldingsfrister på 

hjemmesiden samtidig. 

Se på muligheten får minst 

en årlig samling/tur for 

veteraner og mosjonister 

Treningskomite November 

Synliggjøre vårt 

treningstilbud   

Sesongplan og alle treninger 

legges inn på aktivitesplanen 

på hjemmesiden. Endringer 

skal oppdateres her.  

Klubbens facebook-side kan 

i tillegg brukes til å avtale 

kjøring og motivere 

hverandre til å delta 

  

Treningskomite 

 

 

 

Utøvere 

November 

 

 

 

Løpende 

Utarbeide årlige 

budsjetter for hver 

enkelt gruppe som 

innspill til budsjett-

prosessen i klubben 

Sammen med sesongplanen 

skal det informeres om hvor 

mye som dekkes av klubben 

og hva egenandelen blir på 

de forskjellige aktiviteten. 

 

Leder 

treningskomite 

November 

Rekruttere trenere 

internt i klubben 

Oppfordre utøvere til å ta 

treneroppgaver i klubben og 

tilrettelegge for disse. Støtte 

til trenerutdanning.  

Styret, 

treningskomite og 

trenere 

Løpende 
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Synliggjøre 

satsningsgruppa både 

internt og eksternt og 

gjøre den attraktiv for 

sponsing 

Lage en presentasjon av 

klubbens målsetning og 

klubbens løpere på 

hjemmesiden. 

Benytte link til 

presentasjonen aktivt overfor 

presse og andre løpere 

utenfor klubben.  

    

Informasjonskomite 

oppmann og 

utøvere 

 

Informasjonskomite 

og treningskomite 

Desember 

 

 

 

Løpende 

Bygge opp en stor og 

god ungdomsgruppe 

Engasjerte trenere, ledere og 

foreldre som tilrettelegger og 

følger opp løperne på 

treninger og løp. 

God planlegging og 

informasjon om alle 

aktiviteter. 

Gode treningsopplegg med 

konkrete mål og god 

oppfølging 

Sosiale samlinger og 

aktiviteter for både utøvere 

og foreldre som knytter 

gruppen tettere sammen. 

Høy deltagelse på 

konkurranser og alle andre 

aktiviteter. 

Fokus på utviklingstrappa for 

løperne slik at de oppnår 

gode resultater og syntes 

orientering er morsomt. 

Ha spesiell fokus på 

overgangen fra C-til B-nivå 

(13 år) og B til A-nivå (15 

år), slik at utøverne føler 

mestring.     

Foreldre, trenere og 

treningskomite 

 

 

Treningskomite, 

trenere og oppmann 

 

Trenere 

 

 

Treningskomite og 

trenere  

 

 

Trenere, foreldre og 

utøvere 

 

Trenere 

 

 

 

Trenere 

 

Løpende 

 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

Januar og ut 

sesongen 

 

 

Januar og ut 

sesongen 

 

Løpende 

 

 

 

Løpende 

Lage et godt 

treningstilbud for 

gruppa 13-16  

1-2 fellestreninger i uka på 

Romerike. Tilbud til alle.  

Treningskomite, 

lokallag, foreldre 

og utøvere 

Januar og ut 

sesongen 

Gjennomføre et 

sprintprosjekt i 

klubben 

Utarbeide minst to sprintkart 

på Romerike.  

Gjennomføre sprintøkter 

jevnlig både på treninger og 

samlinger for alle gruppene.  

Kartansvarlig i 

lokalklubbene 

Treningskomite og 

trenere  

 

 

 

Hele sesongen 

Bidra til å etablere 

Raumar-O-karusell til 

et treningstilbud for 

både bredde og topp  

Kvalitetssikre arrangementer 

og komme med nye ideer. 

Motivere til økt deltagelse fra 

alle grupper. 

Treningskomite og 

trenere 

Trenere og foreldre  

Løpende 

 

Løpende 

-  
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Målsetting arrangement – Arrangementansvarlig: 

 

Hovedmål: Raumar orientering skal være i stand til å arrangere orienteringsløp med god kvalitet, 

lokalt, på krets nivå og på nasjonalt nivå. Bidra til utvikling av mosjonsaktivitetene Tur-orientering 

og Stolpejakt. 

 

− Hvert år etablere en felles Arrangementskomité med medlemmer fra hvert lokallag 

− Utvikle Romerike o-weekend til Raumar orientering sitt årlige løp, med en fast helg og et 

fast konsept 

− Videreutvikle Raumarkarusellen til et populært bredde-, rekrutterings- og treningstilbud på 

Romerike med et snitt på mer enn 100 deltagere pr. løp innen 2020 

− Arrangere et større løp i planperioden 

− Arrangere et felles tur-orienteringsmøte for lokallagene hvert år for å utveksle erfaringer og 

bidra til god kvalitet og god markedsføring av våre turorienteringsopplegg. 

− Lære opp minimum en ny løpsleder, en ny løypelegger og en ny tidtakeransvarlig til 

hovedarrangement hvert år 

− Ha nødvendig arrangementsutstyr lett tilgjengelig i Raumar Orientering og/eller 

lokallagene 

− Inkludere ungdommer i klubbens arrangementer 

Tiltak Hvordan Ansvar Når 

Skape et uformelt 

arrangementsmiljø i 

Raumar orientering 

om kan ta ansvar for 

planlegging av våre 

arrangementer 

Innkalle 

arrangementsansvarlige/ 

ledere i lokallagene til årlig 

møte og fordele oppgaver   

Arrangements-

ansvarlig 

Feb/Mars 

Planlegge og søke om 

et større løp i god tid  

Følge opp NOF’s 

søknadsfrister og være i 

forkant med søknad om 

større løp 

Arrangements-

ansvarlig 

Søknadsfrist 

vanligvis i mars ? 

 Avklare andre alternativer i 

perioden 2017-2020 

Arrangementskomit

een 

Søknadsfrist 

vanligvis i mars ? 

Avklare utforming og 

videreføring av 

konseptet Romerike o-

weekend  

Diskuteres på fellesmøte for 

arrangementsansvarlige / 

ledere i lokallagene 

Arrangements-

ansvarlig 

Senest juni 

 Etablere rullerende treårs-

plan for Romerike o-

weekend. Lokallag, arena og 

kart  

Arrangementskomit

een 

Senest juni 

Bemanningsplan for 

Romerike o-weekend 

Få på plass 

arrangementskomite  

Arrangementskomit

een/styret 

Feb. /Mars 
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Terminliste for o-

karusellen klar i god 

tid 

Fastsette terminliste 

ukentlige løp og få oversikt 

over løpsledere og 

løypeleggere 

Arrangementskomit

een 

Feb/Mars 

Evaluere og forbedre 

o-karusellen årlig 

Avstemme o-karisellen i 

forhold til Flex-O 

Arrangementskomit

een 

Mars 

 Ajourføre retningslinjene for 

o-karusellen og sende disse 

ut til alle løpsledere 

Arrangementskomit

een 

Mars 

 Avklare behov for opplæring 

og tilrettelegge for dette 

(Brikkesys, Ocad, 

Løypelegging) 

Arrangementskomit

een 

Mars 

Bedre markedsføring 

av o-karusellen 

Lage felles innbydelse og 

som kan brukes lokalt 

Arrangementskomit

een 

Mars 

 Markedsføring i lokalaviser, 

Kondis, Eventor,….  

Arrangementskomit

een 

Løpende 

Involvere nye personer 

som løpsleder, 

løypelegger og tidtager 

Fokus på å få inn nye 

arrangørpersoner både i alle 

våre arrangementer. . (Ref 

VO-midler) 

Arrangementskomit

een og lokallagene 

Løpende 

Erfaringsutveksling 

turorientering og 

Stolpejakt 

Inkalle tur-o ansvarlige i 

lokallagene til 

erfaringsutveksling 

Arrangementskomit

een 

Feb. / Mars 

Ajourføring oversikt 

over 

arrangementsutstyr i 

Raumar orientering og 

lokallagene 

Utarbeide liste over 

postenheter, postflagg, 

minitimerecordere og 

strekktidsskrivere  

Arrangementskomit

een og lokallagene 

Mars 
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Målsetting anlegg / orienteringskart – Arrangementansvarlig : 

 

Hovedmål: Raumar orientering skal ha gode og oppdaterte kart til alle våre arrangementer. Det 

vil si karusell-løp, kretsløp og nasjonale løp, samt Tur-orientering og Stolpejakt. Jobbe for at alle 

tettbebyggelser på Øvre Romerike, med nærhet til egnet orienteringsterreng, skal ha et oppdatert 

nærkart. Alle barne- og ungdomsskoler på Øvre Romerike skal også ha et oppdatert nærkart 

og/eller sprintkart for undervisning i orientering. 

− Arrangere et felles kart/anleggs-møte i året med kartansvarlige i hvert av lokallagene 

− Utgi minst et nytt/revidert orienteringskart ifbm. årlige krets og/eller nasjonale løp 

− Prioritere revidering av gamle kart, og ha en felles målsetning om at både o-karusell kart og 

turorienteringskart skal være forholdsvis nyreviderte. Revidert i løpet av siste 6 år og 12 år) 

− Prioritere revidering og nytegning av nærkart og sprintkart. Målsetting om at det utgis 

minimum to nye nærkart og to nye sprintkart hvert år av lokallagene i Raumar orientering.   

− Synliggjøre kartbasen vår og utnytte inntektspotensialet den utgjør 

- Inkludere ungdommer i klubbens karttegningsprosjekter  

Tiltak Hvordan Ansvar Når 

Erfaringsutveksling og 

planlegging 

anlegg/orienteringskart 

Inkalle kartansvarlige i 

lokallagene til 

erfaringsutveksling og 

planleggingsmøte 

Arrangementsansva

rlig 

Feb. / Mars 

Nytt konkurransekart 

til alle større løp i 

Raumar orientering 

Planlegges ifbm. Rullerende 

treårsplan for arrangementer 

Arrangementskomit

een 

Løpende 

Få fokus på revidering 

av o-kart i lokallagene 

Lag en felles status på alle 

eksisterende o-kart. (Skal 

ligge i lokallagenes kartplan). 

Arrangementskomit

een 

Løpende 

Få fokus på 

viktigheten av gode 

nærkart til 

boligområder og 

skoler 

Identifisere og definere 

viktige nærområder som 

egner seg til orientering 

(både skog og sprint) 

Arrangementskomit

een 

Løpende 

 Bistå lokallagene med en 

plan for revidering av 

eksisterende og nye o-kart  

Arrangementskomit

een 

Løpende 

 Bistå lokallagene med en 

finansieringsplan for 

revidering av eksisterende og 

nye o-kart  

Arrangementskomit

een 

Løpende 

 Bistå lokallagene med 

søknad om spillemidler og 

andre tilskuddsordninger 

Arrangementskomit

een 

Løpende 
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Målsetting rekruttering – Rekrutteringsansvarlig: 

 

Rekrutteringsansvarlig i Raumar orientering skal sammen med rekrutteringsansvarlige i 

lokalklubbene bidra til aktiviteter som fører til økt rekruttering til o-sporten på Øvre 

Romerike. Rekruttering gjelder både barn, ungdom og voksne som er interesserte i 

orientering. 

 

Rekrutteringsansvarlig i Raumar orientering skal koordinere felles aktiviteter, mens lokallagene er 

ansvarlige for gjennomføring av lokale aktiviteter spesielt tilrettelagt for barn 8-12 år, men også 

mosjonstrening for nybegynnere blant ungdom og voksne.  

Sørge for fellesarrangementer som gjør at barn blir kjent på tvers av lokalklubbene. Jobbe med 

overgangen fra barn til 13-16 gruppa. 

 

Tiltak Hvordan Ansvar Når 

Facebook som 

kontaktflate 

Invitere alle rekruttforeldre 

og utøver 13+ til sidene.  

Etablere fellesside/linking 

mellom alle lokalklubbene 

 

Rekrutterings-

ansvarlige i 

lokallagene  

april 

Felles planlegging av 

sesongen 

To møter i året  Rekrutteringsansvar

lig i Raumar 

orientering 

Februar  

og juni 

Orienteringstrening for 

rekrutter (barn 8-12 år) 

Regelmessig treningstilbud 

for alle rekrutter i 

lokallagene. Egen løype for 

foreldre som ønsker å prøve 

orientering 

Rekrutterings-

ansvarlige i 

lokallagene  

April - september 

«Lær kart og 

kompass» for 

nybegynnere, alle 

aldre 

Opplæring ute over 2-3 

kvelder. Koordineres med 

rekrutt-trening 

Rekrutterings-

ansvarlige i 

lokalklubbene 

Sesongstart 

Raumarkarusell.  Samordne med treninger – 

bedre N-opplegg. Organisere 

felles avreiser til løpene. 

Guiding av rekrutter ved 

ankomst (ev skygging) 

Rekrutterings-

ansvarlige i 

lokalklubbene 

organiserer  

Mai-september 

 

Osportens dag (WOD) 

 Dette samordnes lokalt i 

hvert lokallag. Eget opplegg 

for skoler? 

Rekrutterings-

ansvarlige i 

lokalklubbene 

organiserer  

Mai/juni 

Lagkonkurranse Delta med så mange lag som 

mulig i 15 – stafetten  

Rekrutteringsansvar

lige i lokallagene 

og rekrutterings-

ansvarlig i Raumar 

Mai/juni 
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O-løp utenfor Raumar Informasjon om utvalgte o-

løp for Raumarrekrutter. 

Organisering av felles reise 

og en rekruttansvarlig for 

oppfølging på løpet. 

Rekrutteringsansvar

lige i lokalklubbene 

og rekrutterings-

ansvarlig i Raumar 

April-september 

O-troll leir i kretsen  Raumarrekrutter 11-12  år 

inviteres på o-troll leir. 

Leder fra Raumar 

Rekrutteringsansvar

lige i lokalklubbene 

og rekrutterings-

ansvarlig i Raumar. 

Juni/September 

Sommeravslutning Felles sommeravslutning 

sammen med ungdom, junior 

og seniorløpere,  

Rekrutterings-

ansvarlig i Raumar 

+ trenere 

ungdom/junior/ 

senior 

Juni 

Høstsamling på 

Romerike,  

rekrutter og foreldre  

Overnattingstur i telt /lavvo. 

Sosial vinkling.  

Evt. som oppstart på 

høstsesong 

 

Rekrutt-ansvarlig 

Raumar og 

rekruttansvarlig i 

arrangørklubb. 

Juni  eller Aug/sept 

Ferdighetsmerket i 

orientering 

Ferdighets-test innlagt i siste 

treningskveld september.  

Ungdomsløperne i Raumar 

orientering hjelper til med 

praktisk gjennomføring.  

Rekrutterings-

ansvarlig i Raumar 

og leder i 

ungdomsgruppa 

August/september 

Sesongavslutning Felles avslutning for alle 

Raumarrekruttene på Hovind 

Rekrutteringsansvar

lige i lokallagene.  

Repr fra 13-16 

gruppa informerer 

September 

 

 

 
Evaluering av planen: 
 

- Handlingsplanen evalueres av styret ved sesongslutt hvert år. Revidert handlingsplan 

behandles av styret innen 31. desember hvert år og legges fram for årsmøtet. 

- Evalueringen inngår som en del av Raumar orientering’s årsmelding 

- Ved første styremøte for nytt styre skal planen gjennomgås og danne grunnlag for 

fokusområder for kommende sesong 

- Ny handlingsplan skal presenteres av styret for lokallagene innen utgangen av 

planperiodens nest siste år. 
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LOV FOR RAUMAR ORIENTERING 

Stiftet 20. november 1994 

Sist endret 25. januar 2020. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1       Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

 

§ 2       Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Orienteringsforbund.  

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Ullensaker 

idrettsråd. 

 

(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  

 

§ 3       Medlemmer 

 

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 

seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 

kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 
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(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode 

på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for 

saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 

samt informere om klageadgang.  

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 

tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 

kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 

mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge 

kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 

personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 

ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
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(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 

ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 

idrettslagenes fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 

(5) Møte- og talerett: 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 

idrettslaget. 

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 

eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 

skjer.    
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(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, 

plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

§ 8       Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et     

 organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 

eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 

på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     
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(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 

eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 

gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 

grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 

til avgjørelse. 

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
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(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor 

og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til 

dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 

alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 

og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

 

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14     Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 

som ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 

er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

medlem.  

 

 

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
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5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets 

beretning   

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem. Leder, nestleder og 

varamedlem velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. 

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. Medlemmer velges for to år. 

Varamedlem velges for ett år. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder og varamedlem velges 

for ett år. Øvrige medlemmer velges for to år. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 

varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 

og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
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og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 

til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 20     Idrettslagets styre 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 

en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  
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(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 

at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 

utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 

å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

 

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 

mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 

ikke er aktuell for vervet. 

 

 

 

§ 23 Grupper 

 

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 

Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 

forslag på kandidater fra gruppen.  
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b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 

siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 

minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 

fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 

treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 

vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 

idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 

som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 

NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 

av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

 

 

 

 

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 

uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 

14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 
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(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 

opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 

godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 

idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 

saken.  

 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Raumar Orientering        
Organisasjonsnummer: 995 768 631       
 

 

 

 
 
 
 

Årsmøte 2020 

Sak 11  
Fastsette medlemskontingent  

 

Styrets foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret. 
 
 
Til info – utklipp fra retningslinjer for Raumar orientering: 
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Årsmøte 2020 

Sak 12 
Fastsette treningsavgift  

 

Styrets foreslår at det ikke innkreves treningsavgift for budsjettåret 2020. 
 

 
 
    
 

 
 



Budsjett 2020 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER

3103 Salgsinntekter klubbtøy -                  -                   3 581,62           

3104 Romerike O-weekend, inntekter 100 000,00      177 338,04       102 307,00       

3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 15 000,00        20 000,00         17 100,00         

3250 Inntekter fra egne arrangement -                  -                   5 020,00           

3170 Startkontingent - viderefakt. lokallag 135 000,00      127 327,50       134 771,00       

Sum Salgsinntekt 250 000,00      324 665,54       262 779,62       

3400 Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra NIF/NT 45 000,00        49 554,00         69 156,00         

3401 ABC-midler, Ullensaker kommune 8 000,00          12 532,00         7 453,00           

3441 Mva-refusjon 43 000,00        42 553,00         30 305,00         

3442 Bingoinntekter 80 000,00        82 945,96         71 413,31         

3450 VO-tilskudd 8 448,00          8 448,00           -                   

Sum offentlig tilskudd 184 448,00      196 032,96       178 327,31       

3920 Medlemskontingenter 20 000,00        22 950,00         19 400,00         

3921 Aktivitetsavgift -                  -                   -                   

3940 Egenandeler direkte fra løpere -                  -                   13 589,19         

3960 Andre inntekter -                  33 253,00         9 809,00           

3971 Egenandeler representasjon 100 800,00      38 700,00         62 085,00         

3999 Grunnkontingent - 10.000 pr lokallag 60 000,00        60 000,00         60 000,00         

Sum Annen driftsinntekt 180 800,00      154 903,00       164 883,19       

Sum Driftsinntekter 615 248,00      675 601,50       605 990,12       

Driftskostnader

4201 Innkjop utstyr -5 000,00         -25 413,75       -3 018,35          

4202 Startkontingent rep (NM&HL) og stafett -35 000,00       -34 635,67       -55 906,00        

4204 Kostnader trening - samlinger -reiser -262 550,00     -180 209,82     -218 810,11      

4207 Startkontingent, viderefakt lokallag -135 000,00     -133 424,17     -140 575,00      

4212 Rekruttarbeidet -8 000,00         -8 215,60         -10 028,14        

4213 Sosiale kostnader sportslig -24 000,00       -6 737,49         -9 214,67          

4214 Jubileumstur, VM Østfold -                  -14 998,95       -                   

4214 25-års-jubileum -                  -9 089,56         -                   

Sum Varekostnad -469 550,00     -412 725,01     -437 552,27      

5500 Annen kostnadsgodtgjorelse, trenere -18 000,00       -12 787,00       -15 860,60        

Sum Lønnskostnad -18 000,00       -12 787,00       -15 860,60        

6420 Leie datasystemer (OCAD) -4 000,00         -212,97            -3 987,71          

6790 Innkrevingskostnader, Buypass -1 000,00         -1 121,56         -845,86            

6810 Datakostnad, brikkesys, webhotell, visma -11 500,00       -10 957,77       -11 567,45        

6840 Aviser, tidsskrifter, boker (Veivalg) -560,00           -560,00            -560,00            

6860 Moter, kurs, oppdatering etc. -8 000,00         -10 531,64       -6 189,79          

6940 Porto -                  -                   -                   

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -13 000,00       -3 213,00         -13 139,40        

7170 Treningsstipend -20 000,00       -5 000,00         -46 000,00        

7395 Oreavrunding -                  0,50                 0,29                  

7410 Kontingenter -4 500,00         -6 400,00         -6 400,00          

7425 Romerike O-weekend, utgifter -65 000,00       -133 057,78     -55 589,64        

7431 Overskudd Romerike O-weekend, fordelt lokallag

-35 000,00       -49 280,26       -47 336,00        

7500 Forsikringspremier -2 550,00         -2 550,00         -2 550,00          

7520 Gaver - premier -3 000,00         -                   -3 303,00          

7521 Raumarkarusellen -3 000,00         -3 874,00         -600,00            

7770 Bank og kortgebyrer -2 400,00         -2 429,00         -2 309,25          

7799 Annen kostnad -500,00           -                   -190,00            

7830 Tap på fordringer -                  -550,00            -                   

Sum Annen driftskostnad -174 010,00     -229 737,48     -200 567,81      

Sum Driftskostnader -661 560,00     -655 249,49     -653 980,68      

Driftsresultat -46 312,00       20 352,01         -47 990,56        

8040 Renteinntekter 900,00             913,49             451,83              

Sum Finansinntekter 900,00             913,49             451,83              

8170 Annen finanskostnad og gebyr -                  -246,02            -                   

Sum Finanskostnader -                  -246,02            -                   

Finansresultat 900,00             667,47             451,83              

Årets resultat -45 412,00       21 019,48         -47 538,73        

Raumar Orientering -Budsjett 2020
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Innledning 
 
Organisasjonsplanen for Raumar Orientering bygger på Norges Idrettsforbunds mal. 

 
 

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
Navn:    Raumar Orientering 
Stiftet:    20.11.1994 
Idrett:    Orientering 
Postadresse:   Kverndalsvegen 43, 2067 Jessheim 
E-postadresse:   leder@raumar.net 
Bankkonto:   15030528228 
Bankforbindelse:  DnB 
Internettadresse:  http://raumar.net 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:  995768631 
Anleggsadresse: 
Telefon: 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Akershus og Oslo orienteringskretskrets 
Registrert tilknytning til Ullensaker idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges Orienteringsforbund 
Klubbnummer i NIFs medlemsregister:   KL02350011 
Årsmøtemåned: februar hvert år 
 
 

 
Historikk 
 
Raumar Orientering ble stiftet 20. november 1994.  
Klubben er en løperklubb for orienteringsklubbene på Øvre Romerike. I 2018 var følgende 
orienteringsklubber tilsluttet Raumar: 

• Eidsvoll O-lag 

• Frogner IL  

• Gjerdrum O-lag 

• Hurdal O-lag 

• Nes O-lag 

• Ullensaker O-lag 
 
Vedtatt navneendring på ekstraordinært årsmøte avholdt 11.3.2010 fra Raumar OL til 
Raumar Orientering. 
 

Idrettslagets formål 
 
Raumar Orientering skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
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Visjon 
 
Raumar Orientering – et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike 
 

 
Verdigrunnlaget 
 
 

• Våre medlemmer er inkluderende på alle områder 

• Våre medlemmer er engasjerte, motiverte, glade og positive 

• Våre medlemmer opptrer alltid åpent og ærlig 

• Våre medlemmer bidrar alle til å skape et sosialt og trygt miljø, hvor alle får mulighet til å 
utvikle seg 

 
Øverst i dokumentet ligge NIF sine verdier som er overordnet for alle lag/klubber som er organisert i 
NIF. 
 
 

Virksomhetsideen 
Raumar orientering er et samarbeid mellom de lokale orienteringslagene på Øvre Romerike. 
Vi skal synligjøre og utvikle o-idretten på Øvre Romerike. 
Vi skal ha et godt trenings- og konkurransemiljø. 
 

Handlingsplan 
Raumar Orientering har utarbeidet en egen handlingsplan. 
Revidert handlingsplan fremmes på årsmøtet. Gjeldende plan omhandler perioden 2018 -2021. 
Revisjoner drøftes på styrerådsmøter. 
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Idrettslagets Organisasjon 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknad: 
 Hovedstyret:  Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet 
 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. 
med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal 
begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7 

 
 
 
 

 
ÅRSMØTET 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
 

Pre-O 

Kontrollutvalg 
Medlem 
Medlem 
varamedlem 
 

Hovedstyret 
Leder 
Nestleder (rekruttkoordinator) 
Styremedlem (Sekretær/ Info) 
Styremedlem (Kasserer) 
Styremedlem (Arrangementsansvarlig) 
Styremedlem (Sportslig leder) 
 
I tillegg velges det ett varamedlem til styret 

Orientering Ski-O 
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Årsmøtet 
 

✓ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
✓ Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. 
✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 

tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 
✓ Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  
✓ Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 
✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 

1. uke før. 
✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. 

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 
✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 

hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  
✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12 

Styrets funksjon og sammensetning 

Minimums krav til styrets sammensetning fra overordnende organ er leder, nestleder, 1 
styremedlem og 1 varamedlem.  

I følge Lov for Raumar Orientering skal årsmøtet avholde valg av styre bestående av: 

• Leder og nestleder 

• 4 styremedlemmer og 1 varamedlemmer 

Styret skal: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Stryet har 
ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og 
godkjent budsjett  

• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

 
Leder 

• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger  

• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet  

• innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  

• anviser utbetalinger sammen med kasserer  

• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  
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Nestleder 

• fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

• bistår leder og danner et lederteam med denne.  

• har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem  

Sekretær 

• føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  

• tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering  

• lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  

• lage oversikt over styrets medlemmer, og gjøre den tilgjengelig for alle medlemmene på 
klubbens nettside. 

Kasserer 

• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer sammen med lagets 
leder  

• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne 
(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).  

• anviser utbetalinger sammen med leder.  

• har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

• sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. 

Styremedlemmer 

• møter på styrets møter  

• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  

• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, 
materialforvalter o.l.  

Generelt 

•  

 
 

Revisorer 
 
Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig skal engasjere statsautorisert eller registrert 
revisor som skal følge revisorloven. For idrettslag med omsetning under fem millioner kroner årlig skal 
revisjonen utføres av to revisorer valgt av årsmøtet. Valgte revisorer skal følge bestemmelsene i RRB 
kapittel 4. 
 

• Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

• Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff-
20071128-0002.html#map004 

 
 
Kontrollkomiteen 
 
Raumar Orientering har ikke en omsetning som setter krav til statsautorisert eller registrert revisor. 
Klubben har dermed heller ikke krav om eller valgt å nedsette en kontrollkomite. 

http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
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Politiattest 
 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge 
under 18 år. 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 
Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som ofte kjører 
andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite. 
 
 

Hva skal idrettslaget gjøre? 

• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver 
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
eller mennesker med utviklingshemming. 
 

• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest 
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. 
Kontaktperson i Raumar er: 

Sittende leder i Raumar 
e-post: leder(på)raumar.net 
telefon: xxx 

 
Vararepresentant: 

Sittende sekretær i Raumar 
e-post: xxx 
telefon: xxx 

 

• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn 
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. 
 

• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 
 

• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha 
politiattest.  
 

• Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av 
politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må 
det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en 
bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest 
 

• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 
 

• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd 
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes 
av søkeren. 
 

• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 
politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 
 

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på 
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no. 
 

Se for øvrig NIF nettside om Politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

mailto:politiattest@idrettsforbundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 2020 

 

Sak 15.1, -2, -3, -4, -5 

 

Valgkomiteens innstilling til valg 2020 
 

 

 

    Navn   Klubb    Velges for: 

15.1  

Leder    Anders Kronberg GOL    På valg, 1 år 

 

 

15.2 

Nestleder   Pål Kogstad Næss GOL    På valg, 1 år 

 

 

15.3 

Styremedlem   Robert Øksnes GOL    Ikke på valg 

(Kasserer)   

 

Styremedlem   Nina Elise Eik GOL    På valg, 2 år 

(Sekretær/Infoansvarlig)  

 

Styremedlem   Pål Kogstad Næss GOL    På valg, 2 år 

(Rekrutteringsansvarlig) 

 

Styremedlem   Ingrid Eide Rapp GOL    Ikke på valg 

(Sportslig ansvarlig)   

 

Styremedlem   Øystein Skeie  EOL    På valg, 2 år 

(Arrangementsansvarlig) 

 

 

15.4 

Varamedlem   Knut Engen  NOL    På valg, 1 år 

 

 

15.5 

Medlem Kontrollkomite Per Aas  EOL    1 år 

Medlem Kontrollkomite Per Sørberg  FOL    1 år 

Varamedl Kontrollkomite Tommy Skårbø UOL    1 år 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Raumar Orientering        
Organisasjonsnummer: 995 768 631       
 

 

 

 
 
 
 

Årsmøte 2020 
Sak 15.6 

Styrets innstilling på representanter til ulike ting og møter 
 

 

Styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til ting og 
møter i de organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett. 
 

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 2020 

 

Sak 15.7, -8, -9 

 
Styrets innstilling på neste års valgkomité Valgkomiteen iht lov. Lokallag og klubbens 

treningsgrupper bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen velges av årsmøtet. 

Medlemmer av valgkomiteen velges for 2 år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer. I tillegg 

velges ett varamedlem. 

 

 

 

 

 
    Navn   Klubb    Velges for: 

15.7  

Leder    Heidi Østli  GOL    På valg, 1 år 

 

 

15.8 

Medlem   Roar Saxhaug EOL    På valg, 2 år 

Medlem   Odd Sletten   UOL    På valg, 2 år 

 

 

15.9 

Vara medlem   Aslak Kinneberg GOL    På valg, 2 år 

 

 

 
 


