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1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 2). 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
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RAUMAR ORIENTERINGS ÅRSBERETNING 2020

25. februar 2020 – 18. februar 2021

STYRET i Raumar orientering har i 2020 bestått av:
Leder
Kasserer
Nestleder/Rekruttansvarlig
Sportslig ansvarlig
Arrangementansvarlig
Sekretær /webansvarlig
Varamedlem

Anders Kronberg
Robert Øksnes
Pål Kogstad Næss
Ingrid Eide Rapp
Øystein Bieltvedt Skeie
Nina Elise Eik
Einar Often

GOL
GOL
GOL
GOL
EOL
GOL
EOL

Kontrollkomité:

Per Aas
Per Søberg
Tommy Skårbø (vara)

EOL
FIL
UOL

Valgkomité:

Heidi Østli
Odd Sletten
Roar Saxhaug
Aslak Kinneberg (vara)

GOL
UOL
EOL
GOL

STYRETS AKTIVITET
Antall styremøter
Styret har avholdt 4 fysiske styremøter og 4 møter på Teams. I tillegg har det vært avholdt 2
styrerådsmøter og 2 møter i fbm NM sprint 2022.
Styrets arbeid
Pga korona pandemien har året 2020 blitt ‘annerledesåret’, der sesongen har vært preget av avlyste oløp, deltagerbegrensinger og løp i kohorter under prinsippet ‘kom – løp - dra’. Mye av det sosiale har
derfor blitt begrenset. Smitteverntiltakene har også satt sine begrensninger i de aktivitetene vi skulle
ha hatt igjennom sesongen, men ivrige og dedikerte trenere og løpere iverksatte alternative løsninger.
Før ferien ble flere løp arrangert som ‘Korona spesial’ og etter ferien var Raumarkarusellen startet opp
igjen.
Så de saker som har tatt mye av styrets tid er ovennevnte arrangementer og sportslig aktiviteter i
Raumar-regi.
De digitale møtene hadde mye fokus på Romeriksløpet som var på nippen til å bli avlyst pga
smittevernstiltakene. Men det endte med at vi var første arrangør som kunne åpne for 200 løpere i
hver kohort 20. juni.

NM styret

1

Styret har etablert et eget NM styre som har hatt 2 møter. De grunnleggende rollene er bemannet og
videre planlegging vil gå parallelt med KM sprint som arrangeres av Eidsvoll orientering første helgen i
september 2021. Hensikten er at bemanningsteamene i KM skal ha samme ansvar i NM. Videre
organisering vil fortsette utover våren 2021.
NOFs Kompetansehelg
Smittevernstiltakene gjorde at årets kompetansehelg ble gjennomført digitalt med meget interessante
og relevant emner. Raumar Orientering hadde med 5 deltagere.
Kretstinget
Andes Kronberg deltok på kretstinget i Akershus- og Oslo orienteringskrets 6. februar 2020.
Kretsens lagledermøte
Anders Kronberg deltok på kretsens lagledermøte 8. oktober 2020.

MEDLEMSTALL
I 2014 startet etablerte Raumar Orientering elektronisk medlemsregister i NIFs system «Min
Idrett/KlubbAdmin». Pr 31.12.20 er 131 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.
Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år
1
2
3

Medlemsutvikling
2011
2012
Totalt 234
121

6-12 år
8
4
12

2013
126

2014
130

13-19 år
12
18
30

2015
150

20-25 år
5
2
7

2016
140

2017
132

26 år og eldre
33
46
79

2018
132

2019
130

Totalt
59
72
131

2020
131

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 Twitterkonto. Raumar i tillegg en offisiell Instagramkonto. Hjemmesideansvarlig har vært Nina Elise Eik. Internt
i treningsgruppene har også mye av informasjonen blitt formidlet på lukkede Facebook-sider.

ARRANGEMENT
Sesongen 2020 har vært preget av Covid-19-pandemien. Helsedirektoratet vedtok 12. mars 2020
omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19, herunder forbud mot og stenging av
idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Fra 7. mai ble det
åpnet for å arrangere orienteringsløp der inntil 50 personer er samlet samtidig og fra 15. juni ble det
åpnet for å arrangere orienteringsløp der inntil 200 personer er samlet samtidig. Disse restriksjonene
ble videreført ut hele 2020.
Det var mulig å arrangere orienteringsløp med mer enn 200 deltagere, men det forutsatte at
arrangementet ble delt opp i flere adskilte delarrangement som hver ikke oversteg 200 deltagere.
Dermed sikret man at kohortene var adskilte og ikke oversteg 200 deltagere.
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Romeriksløpet 2020
Romeriksløpet var terminfestet til 20. juni, og det var lenge usikkert om det ville være mulig å arrangere, men når det ble åpnet for arrangement på inntil 200 personer fra 15. juni ble klarsignalet gitt.
Romeriksløpet ble dermed et av de første større orienteringsløpene i Norge sesongen 2020.
Romeriksløpet ble arrangert fra Veståsen skole i Gjerdrum med Anders Kronberg som løpsleder og
Anders Horvei og Simen Elvhaug som løypeleggere. Løpet gikk på det nyreviderte kartet Lysdammen
tegnet av Kristen Treekrem. Romeriksløpet var det første løpet i Trimtex-cupen, kretscupen for 13-16
år i Akershus og Oslo orienteringskrets.
Smitteverntiltakene og et redusert klassetilbud gjorde at deltagelsen var noe lavere enn de siste årene.

Påmeldte
Startende

2016
sprint
245
245

2016
mellom
328
327

2017

2018

2019

2020

511
461

545
520

509
470

359
330

Løpet ble arrangert etter strenge smittevernregler, bl.a.:
•

Arrangementet ble gjennomført etter prinsippet KOM – LØP – DRA, uten unødvendig opphold
på arena etter målgang.

•

På samlingsplass var det ikke målservice, oppslagstavle, resultater, kiosk eller løperdrikke.

•

Hender og brikker ble desinfisert før start og etter målgang

•

Starten ble gjennomført i 2 startbolker på i underkant av 200 løpere per bolk. Etter siste startende i bolk 1 var det et opphold på om lag 50 min. før bolk 2 startet. Alle løpere fra startbolk
1 forlot arena før første deltager fra bolk 2 gikk i mål. Slik ble kohortene holdt adskilt.

•

Maksimalt 3 løpere startet samtidig. Alle klasser hadde fast starttid, ingen klasser hadde fristart.

•

Smittevernreglene forutsatte at vi hadde oversikt over alle som oppholdt seg på arrangementet, med tanke på eventuell smittesporing i etterkant. Det var derfor ikke tillatt for foreldre/andre som ikke er påmeldt å oppholde seg på arrangementet eller følge løpere rundt i
skogen. Skyggeløpere måtte også være påmeldt for å kunne skygge i N-åpen.

Resultatlister:
Komplette resultatlister mv. ligger på: https://eventor.orientering.no/Events/ResultList?eventId=12001&groupBy=EventClass
Dugnadstimer og omsetning/overskudd:
Totalt ble det registrert 411 dugnadstimer fra klubbens medlemmer.
Omsetningen

kr 87.977,18 (som inkl. kr 34.671,- i off. koronastøtte)

Overskudd

kr 37.277,56.

Raumarkarusellen
Raumarkarusellen 2020 ble sterkt påvirket av Covid-19-pandemien. Smitteverntiltakene gjorde at det
ikke var mulig å arrangere tradisjonell Raumarkarusell fra april som planlagt. Som et alternativ arrangerte Eidsvoll OL, Gjerdrum OL og Ullensaker OL isteden «Koronaspesial».
Koronaspesial-løpene var basert på malen fra Raumarkarusellen, men med noen modifikasjoner for å
overholde smittevernbestemmelsene. Hver klubb la annenhver mandag ut fire nye løyper som hang
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ute i 14 dager (lang A, mellomlang B, kort C og nybegynner). Den enkelte lastet selv ned løypekart fra
klubbenes hjemmesider, skrev ut kartet på papir og kunne løpe løypa når som helst i den perioden
løypa hang ute. Det hang postskjermer på alle poster, men ingen stemplingsenheter. Den enkelte tok
tiden selv og GPX-filer kunne lastes opp til LiveLox.
Vanlig Raumarkarusell startet opp 12. august. Karusellen ble arrangert etter tradisjonell mal. 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. I 2020 ble det arrangert til sammen
8 løp, hvorav EOL, GOL og UOL arrangerte 2 løp hver mens HOL og NOL arrangerte ett løp hver. Terje
Bråten har som vanlig bistått arrangørene 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 hovedregel inneholde minst tre løyper: én løype på A/B-nivå på 3-4 km, én løype på C-nivå på 23 km og én løype på N-nivå på 1-2 km.

•

Sprintløp. Disse arrangeres vanligvis på våren og skal som hovedregel inneholde minst tre løyper: 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 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.

Det er også mulig å arrangere løp med et annet løypetilbud. I 2020 inngikk Drømmemila og Kraftløpet
i Raumarkarusellen og hadde et annet løypetilbud.
Tabellen nedenfor viser statistikk for Raumarkarusellen i 2019 og 2020.
Antall løp
Antall løpere
Antall starter
Gjennomsnittlig antall starter per løp
Gjennomsnittlig antall starter per løper
Antall løpere som har deltatt på over 50 pst. av løpene

2020
8
137
303
37,9
2,2
15

2019
19
251
958
50,4
3,8
34

To løpere deltok på samtlige 8 løp: Jan Tore Gundersen (EOL) og Oline Soma Slåstad (UOL). Christoffer
Sletten (UOL) deltok på 7 løp og var arrangør på ett løp

TRENINGSKOMITEEN
Det har vært en uvanlig o -sesong med Covid 19 som har preget orienteringsmiljøet i hele 2020
Mange o-løp ble avlyst, men heldigvis ble det etter hvert tilpasset egne konkurranse slik at ungdom fra
13 til 16 år kunne delta. For junior og senior ble det i juni arrangert Oslofjord Cup. Dette var viktig for
å holde motivasjonen oppe. Da smitten gikk ned etter sommeren ble o -sesongen ganske normalisert
slik at både treninger og konkurransene ble arrangert nesten som vanlig fram mot høstferien.
I ungdomsgruppa har det vært stabilt etter en god økning i antallet løpere på treninger og o-løp i fjor.
På Hovedløpet hadde vi med 5 gutter (Alvin Andersen Maribo, Kevin Rommetvedt, Gjermund Skeie,
Håvard Eik og Even Engh alle i H15), og Emma Ailin Skårbø i D15. Så har vi også en god gjeng med 13-
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års jenter. På treningene har det jevnlig vært 8-10 ungdommer som har møtt opp. Kevin Rommetveds
10. og 11. plasser fra Hovedløpene, og Olines Slåstads flotte 5. plass sammenlagt i Trimtex-cup er de
beste sportslige prestasjonene i gruppa.
I junior/ senior-gjengen er også deltagelsen god (som den var året før). Det har vært rundt 5-6 juniorer
som har deltatt på treningene. På Norges Cup løpene og NM-ene har vi hatt med 4-5 juniorer og 1-3
seniorer.
Resultatmessig er det mange gode enkeltprestasjoner. Anders Haga og Kristine Eide Rapp fikk gode 4.
plasser i NM-Ultra, og begge ble nr. 8 sammenlagt i Norgescupen. Anders Haga tok en sterk 8. plass på
NM langdistanse. Eskil har vært tilbake etter skadeavbrekket i 2019-sesongen. Han har prestert noe
ujamnt, men 7. plass på NM-mellom er en bra plassering. Anders Haga, Vetle Ruud Bråthen og Eskil
Kinneberg var lenge med i bronsjemedaljekampen på NM-stafetten men måtte til slutt bite i gresset
for Nydalen og de tok en flott 4. plass i en tett kamp med flere gode lag involvert.
Anders Horvei, Gaute Fosstveit og Øistein Fagerli Næss viste på ny fremgang fra året før. Anders Horvei
og Gaute Fosstveit gjorde fine NM-Ultra prestasjoner (begge ble nr. 15) og Øistein Fagerli Næss kom til
semifinalen i NM-knockout-sprint (nr. 13). Hedda Skatvedt gjorde også en god NM-knockout sprint og
var i seminfinalen hun også (nr. 11).
2021 kan bli et spennende O-år, med en stadig voksende ungdomsgruppe samtidig som vi håper på at
våre jr/sen fortsatt gir gass og viser vei for de yngre. Anders Haga har for øvrig meldt overgang til
Nydalen nå som han satser 100 % på orientering, vi ønsker lykke til der!
RESULTATER
VERDENSMESTERSKAP:
Avlyst pga Corona
WORLD CUP SAMMENLAGT:
Avlyst pga Corona
NORGESCUP
H21

8. Anders Haga
54. Eskil Kinneberg
103. Øystein Rapp
107. Vetle Ruud Bråthen

H19-20

22. Øistein Fagerli Næss
31. Anders Horvei

D19-20

8. Kristine Eide Rapp
30. Hedda Skatvedt

H17-18
TRIMTEX CUP
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44. Gaute Fosstveit

H13-14

51. Erik Saxhaug

D13-14 5. Oline Soma Slåstad
23. Kristin Haugen Øgård
30. Emma Skårbø
45. Eline Andreassen
50. Eline Andersen
H15-16

16. Kevin Rommetvedt
29. Håvard Eik
43. Alvin Andersen Maribo
52. Gjermund Taje Skeie
54. Markus Finskud

D15-16

37. Live Arntsen
47. Ragnhild F. Næss

NM SPRINT INDIVIDUELT HAUGESUND
H19-20 19. Øistein Fagerli Næss
21. Anders Horvei
D19-20 10. Kristine Eide Rapp
NM KNOCKOUT SPRINT INDIVIDUELT HAUGESUND
H19-20

13. Øistein Fagerli Næss
29. Anders Horvei

D19-20

11. Hedda Skatvedt
14. Kristine Eide Rapp

NM SPRINTSTAFETT HAUGESUND
Raumar 1. 24. Kristine Eide Rapp, Anders Horvei, Øistein Fagerli Næss, Hedda Skatvedt
NM ULTRALANG LIER
H17-18

15. Gaute Fosstveit

D19-20

4. Kristine Eide Rapp

H19-20

15. Anders Horvei
22. Øistein Fagerli Næss

H21
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4. Anders Haga

NM LANGDISTANSE FREIDIG
H17-18

38. Gaute Fosstveit

D19-20

17. Kristine Eide Rapp

H19-20

19. Anders Horvei
34. Øistein Fagerli Næss

H21

8. Anders Haga

NM MELLOMDISTANSE FREIDIG
H17-18

26. Gaute Fosstveit

D19-20

15. Kristine Eide Rapp

H19-20

32. Øistein Fagerli Næss
35. Anders Horvei

H21

7. Eskil Kinneberg
32. Anders Haga
34. Vetle Ruud Bråthen

NM SR.STAFETT FREIDIG
H17

4. Anders Haga, Vetle Ruud Bråthen, Eskil Kinneberg

NM JR.STAFETT
Ingen Raumar lag deltok
NM NATT ØSTMARKA
Ikke arrangert i år
VETERANMESTERSKAPET MELLOM
D50

4. Gry Anita Alnæs

H55

18. Stein- Arne Alnæs

HOVEDLØPET LANGDISTANSE ØSTMARKA
H15

10. Kevin Rommetvedt
33. Håvard Eik
41. Alvin Andersen Maribo
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HOVEDLØPET SPRINT ØSTMARKA
H15

11. Kevin Rommetvedt
35. Gjermund Taje Skeie
41. Håvard Eik
45. Even Engh

D14

28. Emma Skårbø

KM STAFETT
H13-16

10. Kevin Rommetvedt, Erik Dehli Saxhaug, Gjermund Taje Skeie

KM MELLOMDISTANSE( kun 10 beste )
D13-14

5. Oline Soma Slåstad

KM LANGDISTANSE ( kun 10 beste )
H21

2. Magne Haga

H19-20

3. Øistein Fagerli Næss

H15-16

10. Kevin Rommetvedt

D11-12

10. Jenny Slåstad

KM NATT ØSTMARKA
H13-14 6. Kevin Rommetvedt
KM SPRINT ( topp 10 plassering)
H19-20

4. Anders Horvei
5. Øistein Fagerli Næss

D13-14

5.Oline Soma Slåstad
10. Emma Ailin Skårbø

O-Idol:
Ingen deltager fra Raumar
Stafetter:
15-STAFETTEN
Avlyst pga Covid 19
TIOMILA
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Avlyst pga Covid 19
JUKOLA :
Avlyst pga Covid 19
SKIORIENTERING HOVEDLØPET
Ingen deltagere fra Raumar.
NM SKIORIENTERING LANG
Ingen deltagere fra Raumar.

REKRUTTSAMARBEID
Rekruttarbeidet gjøres i lokalklubbene. Det er EOL, GOL og UOL som har aktiviteter rettet mot rekrutter.
Klubbene har i 2020 fortsatt å koordinere aktivitetene slik at man har trening på samme dag. Coronasituasjonen fra mars 2020 medførte store konsekvenser også for rekruttarbeidet i lokalklubbene.
Starten på sesongen ble preget av forbud mot arrangementer og treninger. I EOL og GOL ble det ikke
gjennomført nybegynnerkurs i 2020. UOL gjennomført et begrenset kurs i juni. Klubbene valgte ulike
tidspunkter for oppstart av treninger for deltakere som hadde vært med fra 2019 og tidligere.
Treningene ble gjennomført med forenklet opplegg. Tatt i betraktning alle Corona-begrensningene har
frafallet fra 2019 til 2020 vært relativt moderat.
Det gjennomføres planleggingsmøter i forkant av sesongen for koordinering av virksomheten. Etter
denne sesongen ble det ikke gjennomført et eget oppsummeringsmøte, men det har vært kontakt
mellom de rekruttansvarlig. Det legges opp til å gjennomføre planleggingsmøte for 2021-sesongen ila
ettervinteren.
Informasjon
Raumars og lokalklubbenes hjemmesider er benyttet til informasjon. Alle klubbene benytter Facebook
til å gi informasjon.
Nybegynnerkurs
Pga Corona ble det ikke gjennomført nybegynnerkurs i noen av klubbene. Ullensaker gjennomførte
tilpasset opplegg for 4 deltakere som ønsket å begynne ila sesongen.
Antall deltakere på treninger
Antall deltakere har vært høyt. Ullensaker har hatt med totalt ca 26 stk deltakere. Dette inkluderer 4
nye som kom til på eget initiativ ila sesongen. GOL hadde forenklet oppegg med løyper som hang ute
en uke av gangen før ferien. Etter sommeren ble det gjennomført vanlige treninger. På EOLs opplegg
deltok 10-15 stk på treningene gjennom sesongen.
Oversikt pr klubb:
Klubb
EOL
UOL
GOL

før ferien
10-15
22
13

Etter ferien
10-15
26
11

Ferdighetsmerket 2019
Merkeprøven er en populær aktivitet og blir normalt arrangert i midten av september. I 2020 var det
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kun UOL som gjennomførte ferdighetsmerket. Dette ble arrangert av UOL selv. Det var totalt 21
deltakere fra UOL som tok ferdighetsmerket i de ulike valørene.
Den tradisjonelle sesongavslutningen med merkeutdeling og nattorientering på Hovind ble i går ikke
gjennomført.
Samlinger
Raumar Rekruttleir - ikke gjennomført i 2020
O-troll leir – Det var 9 deltakere og en leder på O-troll dagsamling i Fetsund i september.
Stafetter/løp
15-stafetten / Råtassen ikke arrangert.
Romriksløpet ble arrangert i Gjerdrum. Dette var årets første åpne løp. Totalt deltok 11 rekrutter fra
Raumar på løpet. Det var ingen løp for deltakere 12 år og yngre utenfor egen klubb våren/sommeren
2020. Etter sommeren har det vært god deltakelse fra enkelte i UOL på kretsløp. EOL har også hatt 4
deltakere på kretsløp etter sommeren.
Andre arrangementer
World O day – ikke gjennomført
Overgangen til 13-16 gruppa
De eldste rekruttene inviteres til å delta på treninger i 13-16 gruppa fom august hvert år. I 2020 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. På treninger i oktober har Ingrid fra 13-16 gruppa vært til
stede og informert utøvere som er aktuelle for ungdomsgruppa om denne overgangen.
DUGNADER
Som tidligere år har vi solgt O-boka 2020. Dette innbrakte 720 kr i provisjon.

Styret takker alle som har bidratt til klubbens aktiviteter gjennom året.
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STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2020

Raumar Orientering baserer sin økonomi på innbetaling fra moderklubbene og egeninntekter.
Brutto inntekter i 2020 ble 451 790 kr, ca. 165.000 lavere enn budsjettert. Kostnadene er imidlertid redusert ennå mer (331.000 under budsjett), slik at overskuddet ble kr. 123.028 (mot budsjettert underskudd 45.412). Overskuddet skyldes betydelig lavere kostnader til sportslige aktivitetert pga. pandemien som har stanset/redusert aktiviteten. Dette er fordelt tilbake til lokalklubbenes egenkapital. Vi har da tilbakeført grunnavgiften fra hver moderklubb, totalt 60.000,
og resten av overskuddet er fordelt i forhold til egenandelsprosenten.
Overskuddet fra Romeriksløpet 2020 på drøye 37.000 er fordelt tilbake med 1/6 likt fordelt på
klubbene, 1/6 fordelt ut fra egenandelsprosent, og 2/3 ut fra dugnadstimer på arrangementet.
Inntektene fra Jessheim Bingo er overraskende nok økt med ca. 20.000 kr fra i fjor (til 100.800).
Tilskuddene ABC-midler fra Ullensaker kommune og LAM-midlene via idrettsrådet har gått
motsatt vei. Sportslige kostnader og startkontingenter er mye lavere enn budsjettert, men dette
har også gitt lavere "inntekter" fra lokalklubbene.
Totale bankinnskudd på Raumars bankkonti ved utgangen av 2020 var 427.782 kr., mot
259.405 kr. ved forrige årsskifte, så vi starter 2021 med god likviditet.
Vedlagte regnskap består av resultatregnskap, balanse og disponering av årets resultat som gir
en oppdatert fordeling av «egenkapital» mellom moderklubbene.
Raumars utstyrsliste pr 31.12.2020
Utstyr
Lagstelt
Målbue
TidtakerPC m utstyr
Beachflagg
Hodelykter
Robert Øksnes
Kasserer Raumar Orientering

1

Antall
3
1
1 sett
4
3

Raumar Orientering -Resultat 2020
Budsjett 2020

DRIFTSINNTEKTER
3103 Salgsinntekter, klubbtøy
3104 Romerike O-weekend, inntekter
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie
3170 Startkontingent - viderefakt. lokallag
Sum Salgsinntekt
3400 Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra NIF/NT
3401 ABC-midler, Ullensaker kommune
3402 Grasrotmidler, Norsk Tipping
3441 Mva-refusjon
3442 Bingoinntekter
3450 VO-tilskudd
Sum offentlig tilskudd
3920 Medlemskontingenter
3940 Egenandeler direkte fra løpere
3960 Andre inntekter
3971 Egenandeler representasjon fra lokallag
3999 Grunnkontingent - 10.000 pr lokallag
Sum Annen driftsinntekt
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
4201 Innkjop utstyr
4202 Startkontingent rep (NM&HL) og stafett
4204 Kostnader trening - samlinger -reiser
4207 Startkontingent, viderefakt lokallag
4212 Rekruttarbeidet
4213 Sosiale kostnader sportslig
4215 Jubileumstur, VM Østfold
4215 25-års-jubileum
Sum Varekostnad
5500 Annen kostnadsgodtgjorelse, trenere
Sum Lønnskostnad
6420 Leie datasystemer (OCAD)
6790 Innkrevingskostnader, Buypass
6810 Datakostnad
6840 Aviser, tidsskrifter, boker (Veivalg)
6860 Moter, kurs, oppdatering etc.
6940 Porto
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7170 Treningsstipend
7395 Oreavrunding
7410 Kontingenter
7425 Romerike O-weekend, utgifter
7431 Overskudd Romerike O-weekend fordelt lokallag
7500 Forsikringspremier
7520 Gaver - premier
7521 Raumarkarusellen
7770 Bank og kortgebyrer
7799 Annen kostnad
7830 Tap på fordringer
Sum Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat
8040 Renteinntekter
Sum Finansinntekter
8170 Annen finanskostnad og gebyr
Sum Finanskostnader
Finansresultat
Årets resultat
Overskudd med Romeriksløpet

2020

2019

100 000,00
15 000,00
135 000,00
250 000,00
45 000,00
8 000,00
43 000,00
80 000,00
8 448,00
184 448,00
20 000,00
100 800,00
60 000,00
180 800,00
615 248,00

87 977,18
5 000,00
41 815,00
134 792,18
32 705,00
5 845,00
1 036,04
42 172,00
101 218,56
16 896,00
199 872,60
25 800,00
10 682,00
20 644,00
60 000,00
117 126,00
451 790,78

177 338,04
20 000,00
127 327,50
324 665,54
49 554,00
12 532,00
42 553,00
82 945,96
8 448,00
196 032,96
22 950,00
33 253,00
38 700,00
60 000,00
154 903,00
675 601,50

-5 000,00
-35 000,00
-262 550,00
-135 000,00
-8 000,00
-24 000,00
-469 550,00
-18 000,00
-18 000,00
-4 000,00
-1 000,00
-11 500,00
-560,00
-8 000,00
-13 000,00
-20 000,00
-4 500,00
-65 000,00
-35 000,00
-2 550,00
-3 000,00
-3 000,00
-2 400,00
-500,00
-174 010,00
-661 560,00
-46 312,00
900,00
900,00
900,00
-45 412,00

-34 955,84
-90 490,71
-43 035,00
-3 181,00
-1 547,31
-173 209,86
-13 000,00
-13 000,00
-2 642,10
-1 082,96
-9 024,12
-560,00
-1 177,14
-10 089,98
-13 000,00
-6 400,00
-50 699,62
-37 277,56
-2 550,00
-8 190,00
-1 842,18
-144 535,66
-330 745,52
121 045,26
2 096,16
2 096,16
-113,04
-113,04
1 983,12

-25 413,75
-34 635,67
-180 209,82
-133 424,17
-8 215,60
-6 737,49
-14 998,95
-9 089,56
-412 725,01
-12 787,00
-12 787,00
-212,97
-1 121,56
-10 957,77
-560,00
-10 531,64
-3 213,00
-5 000,00
0,50
-6 400,00
-133 057,78
-49 280,26
-2 550,00
-3 874,00
-2 429,00
-550,00
-229 737,48
-655 249,49
20 352,01
913,49
913,49
-246,03
-246,03
667,46

123 028,38

21 019,47

160 305,94

Raumar Orientering -Balanse 31.12.2020
EIENDELER
Omløpsmidler
1500 Kundefordringer
1501 Startkontingent lokallag
1503 Egenandeler lokallag
1920 DNB 1503.05.28228, Brukskonto
1925 DNB 1503.06.40614, sparekonto
1928 DNB 1503.36.40622, Romeriksløpet
SUM EIENDELER

31.12.2019
127 328,00
119 517,83
115 592,09
24 295,98
386 733,90

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital til bruk for fremtidige kostnader lokallag
-53 620,04
2051 Egenkapital Eidsvoll OL
7 620,55
2052 Egenkapital Frogner IL, o-gruppe
-179 939,50
2053 Egenkapital Gjerdrum OL
8 067,44
2054 Ëgenkapital Hurdal OL
-7
343,94
2055 Egenkapital Nes OL
-119 364,66
2056 Egenkapital Ullensaker OL
Årets overskudd
-344 580,15
Sum egenkapital (inkl. årets resultat)
Gjeld
Kortsiktig gjeld
-42 153,75
2400 Leverandørgjeld
2960 Annen påløpt kostnad
-42 153,75
Sum gjeld
-386 733,90
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Endring

31.12.2020

-109 984,00
-39 328,88
200 853,11
6 851,96
58 392,19

17 344,00
80 188,95
316 445,20
31 147,94
445 126,09

7 322,96
24 349,88
49 750,01
1 035,49
1 035,49
16 812,11
100 305,94

-60 943,00
-16 729,33
-229 689,51
7 031,95
-8 379,43
-136 176,77
-444 886,09

41 913,75
41 913,75
142 219,69

-240,00
-240,00
-445 126,09

Note til 1500 Kundefordring
Dette gjelder krav på egenandeler (GOL/UOL/FIL) og startkontingent (FIL) viderefakturerert til lokalklubber.
Merk at vi har inntbetalt 240 EURO starttkontingent for Jukola, denne er overført Jukola 2021.
(Hvis vi ikke deltar i 2021, vil denne tilbakebetales og inntekt for kliubben)
Note til 2052 og 2054 Egenkapital lokallag
Merk at Hurdal har negativ EK, Frogner har nå positiv igjen.
Men alle lokalklubber har økt egenkapital i 2020Note til 2400 Leverandørgjeld
Dette gjelder regning betalt i jan 2021 for regnskapsåret 2020, OL Toten-Troll

Raumar Orientering - egenkapital pr. lokallag (disponering av årets resultat)
Innestående fra moderklubbene pr 31.12 2020
Før vedtak på årsmøtet 18.02.21

Regnskap 2020

Eidsvoll

%-vis fordeling av egenandeler

Innestående pr 01.01.20
Fordeling resultat Romerike O-weekend 2020
Lagskontigent 10000 kr pr klubb
Tilbakeføring lagskontingent
Fordeling av overskudd 2020

Innestående 31.12.2020

Budsjett 2021
%-vis fordeling av egenandeler - foreløpig

Frogner IL
-

Gjerdrum

Hurdal

Nes

30,6 %

47,6 %

53 620,03
7 322,97

-7 620,56
5 054,83

179 939,50
19 717,12

-8 067,44
1 035,49

-10 000,00
10 000,00
-

-10 000,00
10 000,00
19 295,06

-10 000,00
10 000,00
30 032,88

60 943,00

16 729,33

229 689,51

Eidsvoll

Frogner IL
-

Gjerdrum

30,6 %

47,6 %

-

Ullensaker

Sum

21,7 %

100,0 %

7 343,94
1 035,49

119 364,68
3 111,66

344 580,15

-10 000,00
10 000,00
-

-10 000,00
10 000,00
-

-10 000,00
10 000,00
13 700,44

37 277,56
-60 000,00
60 000,00
63 028,38

-7 031,95

8 379,43

136 176,78

444 886,09

Hurdal

-

Nes
-

Ullensaker
-

Sum

21,7 %

100,0 %

Innestående 01.01.21

60 943,00

16 729,33

229 689,51

-7 031,95

8 379,43

136 176,78

444 886,09

Lagskontigent 10000 kr pr klubb
Innbetaling
%-vis andel underskudd 2021 - foreløpig
Andel Romerike O-Weekend 2021

-10 000,00

-10 000,00

-10 000,00

-10 000,00

-10 000,00

-10 000,00

-24 403,07

-37 983,54

-60 000,00
-79 714,00
40 000,00

Innestående før Romerike O-Weekend 2021

50 943,00

-17 673,74

181 705,96

-

-

-17 031,95

-

-1 620,57

-17 327,38

108 849,39

305 172,09

Årsmøte 2021
Sak 10.1
Lov for Raumar Orientering

Styret foreslår å endre Lov for Raumar Orientering § 16 Årsmøtet oppgaver, punkt 14 slik at styret
økes med ett medlem.

Gjeldende lov vedtatt på årsmøtet 25. januar lyder:
Årsmøtet skal: (…)
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.

Styret foreslår at ny paragraf lyder:
Årsmøtet skal: (…)
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem. Leder, nestleder og
varamedlem velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år.

Årsmøte 2021
Sak 10.2
Raumar økonomimodell

Saksframlegg:
Følgende forslag er fremmet til årsmøtet fra Aslak Kinneberg:
På årsmøtet i 2011 ble gjeldende økonomimodell for Raumar vedtatt. Denne bør inn som et eget
punkt i dokumentet «Retningslinjer for Raumar orientering».
5.. Ny økonomimodell for Raumar Etter møter i styret og styrerådet ble det lagt fram en ny
økonomimodell for Raumar etter følgende prinsipper:
• Forslag til ny fordelingsnøkkel fra og med 2011 fremmet av arbeidsgruppe bestående av
lokallagslederne:
Alle lokallag betaler 10.000 kr pr år. Raumars nettokostnader ut over 60.000 kr pr år fordeles etter
reell aktivitet. Som fordelingsnøkkel brukes størrelsen på egenandelene som faktureres løperne i
den enkelte klubb.

Styrets vurdering:
Styret er enig i at vi innfører dette vedtaket i retningslinjene slik at vedtak og senere praksis er
dokumentert. Vi oppfatter at vedtaket fra 2011 gjelder disponering av årsresultatet i år med
driftsunderskudd.
I tillegg ble det på årsmøtet i 2017 etter en lengre diskusjon vedtatt at i år med driftsoverskudd, skal
dette først benyttes til å redusere lagskontingenten. Overskudd ut over 60.000 kr. pr. år, fordeles
etter reell aktivitet. Som fordelingsnøkkel benyttes også her størrelsen på egenandelene som
fakturereres løperne i den enkelte klubb. Denne regelen fra 2017 er senere anvendt både på fjorårets
årsmøte, og i årets forslag til disponering av resultat.
Disponering av årsresultatet ligger til årsmøtets oppgaver det enkelte år, men styrets innstilling skal
fortsatt basere seg på de reglene som nå dokumenteres.

Styrets forslag til vedtak:
Økonomimodell innføres som eget punkt i «Retningslinjer for Raumar Orientering» :
Alle lokallag betaler 10.000 kr pr år. i lagskontingent.
Raumars nettokostnader ut over 60.000 kr pr år fordeles etter reell aktivitet. Som fordelingsnøkkel
brukes størrelsen på egenandelene som faktureres løperne i den enkelte klubb.
Et eventuelt driftsoverskudd, skal først benyttes til å redusere lagskontingenten likt pr. lokallag.
Overskudd ut over 60.000 kr pr år fordeles etter reell aktivitet. Som fordelingsnøkkel brukes
størrelsen på egenandelene som faktureres løperne i den enkelte klubb.

Årsmøte 2021
Sak 10.3
Retningslinjer for Raumar

Saksframlegg:
Retningslinjer for Raumar er et dokument hvor de interne retningslinjer for driften av idrettslaget er
nedfelt, med hovedvekt på økonomi. Gjeldende retningslinjer ble vedtatt på årsmøtet i Raumar 13.
februar 2018 og er vedlagt som bilag til dette saksfremlegget.
Retningslinjene har blitt vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29.02.2012 og deretter på årsmøtene
13.03.2012, 05.02.2013, 05.03.2014, 10.02.2015, 09.02.2016 og 13.02.2018. På årsmøtene 2019 og
2020 er retningslinjene ikke blitt behandlet.
I det følgende vil styret kort kommentere punktene i gjeldende retningslinjer.
Punkt 1 om medlemmer er overflødig da regler for medlemskap følger av Lov for Raumar Orientering
§ 3 og medlemskontingenten skal fastsettes i egen sak på årsmøtet, jf. Lov for Raumar Orientering §
16.
Punkt 2 om aktivitetsavgift er overflødig da treningsavgift skal fastsettes i egen sak på årsmøtet, jf.
Lov for Raumar Orientering § 16.
Punkt 3, 5, 6 og 8 omhandler hvilke av medlemmenes utgifter som skal dekkes av Raumar. Årsmøtet
skal vedta idrettslagets budsjett, jf. Lov for Raumar Orientering § 16. Det er rimelig at styret har
fullmakt til å fastsette, innenfor de budsjettrammer årsmøtet har vedtatt, regler for utgiftsdekning.
Punkt 4 omhandler påmeldingsrutiner. Dette punktet er ikke en retningslinje i egentlig forstand, men
en beskrivelse av hvordan Eventor fungerer.
Punkt 7 omhandler treningsstipend. Årsmøtet skal vedta idrettslagets budsjett, jf. Lov for Raumar
Orientering § 16. Det er rimelig at styret har fullmakt til å fastsette, innenfor de budsjettrammer
årsmøtet har vedtatt, regler for treningsstipend.
Punkt 9 omhandler sponsorer. Styret har fullmakt til å inngå sponsorkontrakter, og det er rimelig at
styret har fullmakt til å fastsette regler for private sponsormerker.
Punkt 10 omhandler administrative rutiner og er overflødig. Sammensetningen av styret og
valgkomité følger av Lov for Raumar Orientering § 16 og årsmøtet skal vedta idrettslagets
organisasjonsplan, jf. Lov for Raumar Orientering § 16.
Punkt 11 omhandler klubbmesterskap. Det synes unødvendig at årsmøtet skal vedta retningslinjer for
klubbmesterskapet. Det er rimelig at styret fastsetter regler for klubbmesterskapet.
Punkt 12 omfatter klubbranking. Rankingen har ikke blitt utarbeidet på flere år.
Punkt 13 og 14 omhandler Raumarkarusellen og er overflødig. Punktene viser til egne retningslinjer
for karusellen.

Punkt 15 omhandler øvrige arrangement. Dette er ikke en retningslinje i egentlig forstand, men er en
ambisjon for arrangement som hører hjemme i et strategidokument, i en handlingsplan e.l.
Punkt 16 omhandler kart. Punktet er ikke en retningslinje i egentlig forstand, men en oppfordring til
o-lagene om å produsere gode kart.
Det følger av Lov for Raumar Orientering § 19 at «Disposisjoner av vesentlig betydning,
ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet,
kan kun vedtas av årsmøtet.» Etter styrets mening faller ingen av dagens retningslinjer i denne
kategorien.
Det følger av Lov for Raumar Orientering § 20 at styret bl.a. skal «iverksette årsmøtets og
overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak» samt «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 (…)». Etter styret mening faller fastsetting av retningslinjer inn i denne kategorien.
Styret er av den oppfatning at fastsetting av retningslinjer for Raumar er en sak som ligger godt
innenfor lagets formål, og som hører til den ordinære, løpende driften av laget. Slike saker kan styret
avgjøre på egen hånd uten å legge dem fram for årsmøtet.
Styret foreslår derfor at for fremtiden er det styret som fastsetter retningslinjer for Raumar.

Styrets forslag til vedtak:
Retningslinjer for Raumar Orientering fastsettes av styret, innenfor rammer gitt av Lov for Raumar
Orientering, vedtak fattet av årsmøtet samt overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Årsmøte 2021
Sak 10.4
VIRKSOMHETS- og HANDLINGSPLAN

Raumar orientering
2021 - 2024

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 og 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.
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
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Delmålsområder:
• Organisasjon og ledelse
• Økonomi
• Informasjon
• Aktivitet
• Arrangement
• Rekruttering

Leder
Kasserer
Info. ansvarlig
Sportslig leder
Arr. ansvarlig
Rekr. ansvarlig

side 2
side 3
side 4
side 5-7
side 8-10
side 11-12

Målsetting organisasjon og ledelse – Leder:
-

Profilere Raumar orientering lokalt og i landet for øvrig
Bidra til økt klubbfølelse og fornøyde medlemmer i Raumar orientering
Optimalisere organiseringen av Raumar orientering
Strukturert og målrettet arbeid i Raumar orientering
Kontinuerlig utvikle Raumar orientering til medlemmenes beste

Tiltak
Løpende utvikling av
Raumar organisering

Hvordan
Revidere
organisasjonsplanen og
tilpasse styrearbeidet

Ansvar
Leder

Når
Løpende og
årsmøtet

Årsplan/års hjul for
styrearbeidet

Sak på første styremøte etter
årsmøtet.

Leder

1 styremøte,
Løpende
oppfølging

Videreutvikle
medlemsregister og
kontingentinnkreving

Klubb Admin

Leder og
medlemsansvarlig

Løpende

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
Arrangere
styrerådsmøte 2
ganger pr år

Styret vurderer aktuelle
kandidater

Styret

Løpende

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
Riktige fullmakter i
bank, altinn og firmaer
vi har kreditt

Hvordan
Revidere etablerte
fullmakter og etablere nye
etter styrets bestemmelse

Ansvar
Ny og avtroppende
kasserer
Leder

Når
Rett etter årsmøtet

Opprettholde
godkjenning som
bingo arrangør

Godkjent for 2021.
Rapportere til lotteritilsynet
Søke for 2022 høsten 2021

Kasserer

1.juni
10.september

Søke på økonomiske
ordninger i kommuner
og forbund

Søke innen fristen og
rapportere på gamle
tildelinger der det kreves.
ABC-midler, Ullensaker kom.
LAM-midler, Ull. idrettsråd
Dokumentere, beregne og
innkreve fra lokallag og
direktemedlemmer

Kasserer etter
behandling i styret

Løpende ved
tidsfrister

Kasserer

1.april (følg med)
15.aug (følg med)
Juni og desember

Fordele ansvar i styret for
jobbing mot nye sponsorer

Styret

Første halvår

Utarbeide budsjett i
samarbeid med styret

Kasserer

Før årsmøtet

Innkreve
startkontingenter og
egenandeler fra
lokallag
Sponsorer

Budsjett
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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
Organisere nettsiden
på ny plattform

Hvordan
Ta i bruk klubben online

Ansvar
Infoansvarlig og
styret

Når
Løpende

Raumar.net og
Facebook

Hva skal legges hvor og er
det flere muligheter for
sammenkoblinger

Infoansvarlig og
styret

Løpende

Holde aktivitetsplanen
oppdatert

Legge inn aktiviteter i god
tid, og der det er aktuelt lage
nyhetssak i forkant.

Sportslig og info

Løpende

Bruke nettsiden aktivt

Legge ut nyhetssaker

Infoansvarlig

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
Etablere
trener/trenerteam og
støtteapparat for
senior-, junior og
ungdoms gruppene

Sesongplan for senior,
junior, ungdom og
veteraner/mosjonister
Ha ukentlige
treningstilbud i
Raumar med
utgangspunkt i den til
hver tid aktive
løpergrupper

Hvordan
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
Fullstendig sesongplan for
alle gruppene skal være klar
og lagt ut på hjemmeside

Ansvar
Styret og
treningskomite.
Styret og
treningskomite.
Treningskomite
Treningskomite,
foreldre og utøvere
Treningskomite

Når
November

Treningskomiteen
og trenere
Treningskomite

November

1-2 fellestreninger i uka hele
året som et utgangspunkt.

Treningskomite,
trenere og utøvere

November og ut
sesongen
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November
Mars
November
November

15. november

Samordne og sørge for
at treningen rullerer
og er lett tilgengelig
for alle lokal lagene
Etablere en
satsningsgruppe med
treningsstipend og
forpliktelser når
aktuelle løpere ønsker
det.

Tilrettelegging av
samlinger og
reise/overnatting i
forbindelse med
viktige konkurranser

Synliggjøre vårt
treningstilbud

Utarbeide årlige
budsjetter for hver
enkelt gruppe som
innspill til budsjettprosessen i klubben
Rekruttere trenere
internt i klubben

Alle treninger inn i felles
treningsplan.

Treningskomite og
trenere
Trenere og utøvere

November og ut
sesongen.

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
Bestille overnatting til alle
samlinger og reiser i
forbindelse med
konkurranser både for
ungdom og junior/senior.
Legges ut innbydelser med
påmeldingsfrister på
hjemmesiden samtidig.
Se på muligheten får minst
en årlig samling/tur for
veteraner og mosjonister
Sesongplan og alle treninger
legges inn på
aktivitetsplanen på
hjemmesiden. Endringer skal
oppdateres her.
Klubbens facebook-side kan i
tillegg brukes til å avtale
kjøring og motivere
hverandre til å delta
Sammen med sesongplanen
skal det informeres om hvor
mye som dekkes av klubben
og hva egenandelen blir på
de forskjellige aktivitetene.
Oppfordre utøvere til å ta
treneroppgaver i klubben og
tilrettelegge for disse. Støtte
til trenerutdanning.

Styret og
treningskomite

November

Treningskomite

November

Treningskomite

November

Utøvere

Løpende

Leder
treningskomite

November

Styret,
treningskomite og
trenere

Løpende
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Synliggjøre
satsningsgruppa både
internt og eksternt og
gjøre den attraktiv for
sponsing

Bygge opp en stor og
god ungdomsgruppe

Lage et godt
treningstilbud for
gruppa 13-16
Gjennomføre et
sprintprosjekt i
klubben

Bidra til å etablere
Raumar-O-karusell til
et treningstilbud for
både bredde og topp

Lage en presentasjon av
klubbens målsetning og
klubbens løpere på
hjemmesiden.
Benytte link til
presentasjonen aktivt
overfor presse og andre
løpere utenfor klubben.
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 spesielt fokus på
overgangen fra C-til B-nivå
(13 år) og B til A-nivå (15 år),
slik at utøvere føler mestring.
1-2 fellestreninger i uka på
Romerike. Tilbud til alle.

Informasjonskomite Desember
oppmann og
utøvere

Utarbeide minst to sprintkart
på Romerike.
Gjennomføre sprintøkter
jevnlig både på treninger og
samlinger for alle gruppene.
Kvalitetssikre arrangementer
og komme med nye ideer.
Motivere til økt deltagelse
fra alle grupper.

Kartansvarlig i
lokalklubbene
Treningskomite og
trenere
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Informasjonskomite Løpende
og treningskomite

Foreldre, trenere
og treningskomite

Løpende

Treningskomite,
trenere og
oppmann

Løpende

Løpende
Trenere

Treningskomite og
trenere

Januar og ut
sesongen

Januar og ut
Trenere, foreldre og sesongen
utøvere
Løpende
Trenere

Løpende
Trenere

Treningskomite,
Januar og ut
lokallag, foreldre og sesongen
utøvere

Treningskomite og
trenere
Trenere og foreldre

Hele sesongen

Løpende
Løpende

Målsetting arrangement – Arrangementansvarlig:
Hovedmål: Raumar orientering skal arrangere orienteringsløp med god kvalitet, både nasjonale
løp, kretsløp og nærløp..
− Arrangere et av NOFs hovedarrangement om lag hvert femte år (NM sprint 2022).
− Arrangere minst ett kretsløp hvert år (Romeriksløpet).
− Arrangere en rekke nærløp hvert år (Raumarkarusellen) fordelt over hele klubbens
geografiske nedslagsfelt og fordelt på både sprintløp, skogsorientering og nattorientering.
− Lære opp minimum en ny løpsleder, en ny løypelegger og en ny tidtakeransvarlig til
hovedarrangement hvert år.
− Inkludere ungdommer i klubbens arrangementer.
− Ha nødvendig arrangementsutstyr lett tilgjengelig i Raumar Orientering og/eller
lokallagene.
Tiltak
Hvordan
Ansvar
Når
Arrangere NM sprint
Planlegge og gjennomføre
Styret,
Løpende
2022
NM sprint 2022.
Løpsleder NM,
(29. april – 1. mai
Hovedkomite for
2022)
NM
Regelmessig vurdere
Følge med på hvilke av NOFs Styret,
Løpende
hvilke hovedhovedarrangement som er
styreråd
Søknadsfrist for
arrangement det kan
ledige og vurdere om
hovedarrangement
være aktuelt for
Raumar Orientering bør
er normalt 31.
Raumar Orientering å søke.
mars. tre år før
arrangere.
arrangementet
finner sted.
Søke
Styret fremmer forslag om å Årsmøtet,
Jan.-mars. (hvis
hovedarrangement
søke hovedarrangement for
Styret
aktuelt)
årsmøtet.
Søknadsfrist for
hovedarrangement
er normalt 31.
mars. tre år før
arrangementet
finner sted.
Ved tildeling av
Styret oppnevner
Styret
Umiddelbart etter
hovedarrangement,
hovedkomite.
tildeling.
oppnevne
hovedkomite som
leder planleggingen og
gjennomføringen av
arrangementet.
Etablere rullerende
Styret, styreråd
Senest juni
treårsplan for
Romeriksløpet,
fortrinnsvis med
8

arrangørklubb, arena
og kart.
Bestemme hvilke(t)
kretsløp Raumar
Orientering skal søke
på.

Styret og styrerådet vurderer
AOOKs sesonginformasjon
(sendes normalt ut i
juli/august) og bestemmer
hvilke(t) kretsløp Raumar
Orientering skal søke på.
Løpsleder, løypelegger og TD
til kretsen utpekes.

Søke kretsløp i Eventor

Ved tildeling av
kretsløp, oppnevne en
arrangementskomite
som leder
planleggingen og
gjennomføringen av
arrangementet.
Planlegge og
gjennomføre
Romeriksløpet

Styret oppnevner
arrangementskomite.

Styret, styreråd

Løpende, men med
hovedvekt juliseptember

Arrangementsansvarlig

Søknadsfrist
normalt rundt 10.
september året før
arrangementet
finner sted.
Umiddelbart etter
tildeling (normalt i
oktober).

Styret

Styret,
arrangementskomit
e

Fastsette retningslinjer Arrangementansvarlig
for Raumarkarusellen utarbeider utkast i samråd
med arrangementsansvarlige
i EOL, GOL, HOL, NOL, UOL
og FIL. Styret fastsetter
retningslinjer.

Fastsette terminliste
for Raumarkarusellen

Arrangere
Raumarkarusellen
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Styret,
Jan.-mars
arrangementsansva
rlig i Raumar
Orientering,
arrangementsansva
rlige i EOL, GOL,
HOL, NOL, UOL og
FIL.
Arrangementansvar Feb.-mars
lig i Raumar
Orientering,
arrangementsansva
rlige i EOL, GOL,
HOL, NOL, UOL og
FIL.
Arrangementsansva April.-oktober.
rlige i Raumar
Orientering og
lokalt oppnevnte
arrangører

Rekruttere nye
løpsledere,
løypeleggere og
tidtagere og andre
funksjonærer

Fokus på å få inn nye
arrangørpersoner i alle våre
arrangementer. (Ref. VOmidler)

Øke
arrangørkompetansen
i Raumar Orientering

Kartlegge behovet for og ev.
gjennomføre opplæring:
- Løpsleder
- Løypelegging (gode løyper
og programvare)
- Tidtaking
(Brikkesys/Eventor)
Oppfordre til deltagelse på
NOFs kompetansehelg, NOFs
arrangørseminar, AOOKs
arrangørseminar mv.
Utarbeide liste over
postenheter, postflagg,
minitimerecordere og
strekktidsskrivere

Ajourføring oversikt
over
arrangementsutstyr i
Raumar orientering og
i EOL, GOL, HOL, NOL,
UOL og FIL.
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Arrangementskomit Løpende
e,
Arrangementansvar
lig i samarbeid med
EOL, GOL, HOL,
NOL, UOL og FIL.
Arrangementansvar Løpende
lig i samarbeid med
EOL, GOL, HOL,
NOL, UOL og FIL.

Mars
Arrangementansvar
lig i samarbeid med
EOL, GOL, HOL,
NOL, UOL og FIL.

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
Facebook som
kontaktflate

Hvordan
Invitere alle rekruttforeldre
og utøver 13+ til sidene.
Etablere fellesside/linking
mellom alle lokalklubbene

Ansvar
Rekrutteringsansvarlige i
lokallagene

Når
april

Felles planlegging av
sesongen

To møter i året

Rekrutteringsansva
rlig i Raumar
orientering

Februar
og juni

Orienteringstrening
for rekrutter (barn 812 år)

Regelmessig treningstilbud
for alle rekrutter i
lokallagene. Egen løype for
foreldre som ønsker å prøve
orientering
Opplæring ute over 2-3
kvelder. Koordineres med
rekrutt-trening

Rekrutteringsansvarlige i
lokallagene

April - september

Rekrutteringsansvarlige i
lokalklubbene

Sesongstart

Rekrutteringsansvarlige i
lokalklubbene
organiserer

Mai-september

Rekrutteringsansvarlige i
lokalklubbene
organiserer

Mai/juni

Rekrutteringsansva
rlige i lokallagene
og rekrutteringsansvarlig i Raumar

Mai/juni

«Lær kart og
kompass» for
nybegynnere, alle
aldre
Raumarkarusellen.

Samordne med treninger –
bedre N-opplegg. Organisere
felles avreiser til løpene.
Guiding av rekrutter ved
ankomst (ev skygging)
Dette samordnes lokalt i
O-sportens dag (WOD) hvert lokallag.(UOL og GOL
kjører eget opplegg komb.
med karusell) Eget opplegg
for skoler?
Lagkonkurranse
Delta med så mange lag som
mulig i 15 – stafetten
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O-løp utenfor Raumar

O-troll leir i kretsen

Informasjon om utvalgte oløp for Raumarrekrutter.
Organisering av felles reise
og en rekruttansvarlig for
oppfølging på løpet.
Raumarrekrutter 11-12 år
inviteres på o-troll leir.
Leder fra Raumar

Sommeravslutning

Felles sommeravslutning
sammen med ungdom,
junior og seniorløpere,

Høstsamling på
Romerike,
rekrutter og foreldre

Overnattingstur i telt /lavvo.
Sosial vinkling.
Evt. som oppstart på
høstsesong

Ferdighetsmerket i
orientering

Ferdighets-test innlagt i siste
treningskveld september.
Ungdomsløperne i Raumar
orientering hjelper til med
praktisk gjennomføring.
Felles avslutning for alle
Raumarrekruttene på Hovind

Sesongavslutning

Rekrutteringsansva
rlige i
lokalklubbene og
rekrutteringsansvarlig i Raumar
Rekrutteringsansva
rlige i
lokalklubbene og
rekrutteringsansvarlig i Raumar.
Rekrutteringsansvarlig i Raumar
+ trenere
ungdom/junior/
senior
Rekrutt-ansvarlig
Raumar og
rekruttansvarlig i
arrangørklubb.

April-september

Rekrutteringsansvarlig i Raumar
og leder i
ungdomsgruppa

August/september

Rekrutteringsansva
rlige i lokallagene.
Repr. fra 13-16
gruppa informerer

September

Juni/September

Juni

August/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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Årsmøte 2021
Sak 11
Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021
Styrets foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.
Styrets foreslår at det ikke innkreves treningsavgift for budsjettåret 2021.

_______________________________________________________________________________________________________
Raumar Orientering
Organisasjonsnummer: 995 768 631

Raumar Orientering -Budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER
3103 Salgsinntekter klubbtøy
3104 Romerike O-weekend, inntekter
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie
3170 Startkontingent - viderefakt. lokallag
Sum Salgsinntekt
3400 Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra NIF/NT
3401 ABC-midler, Ullensaker kommune
3402 Grasrotmidler, Norsk Tipping
3441 Mva-refusjon
3442 Bingoinntekter
3450 VO-tilskudd
Sum offentlig tilskudd
3920 Medlemskontingenter
3940 Egenandeler direkte fra løpere
3960 Andre inntekter
3971 Egenandeler representasjon
3999 Grunnkontingent - 10.000 pr lokallag
Sum Annen driftsinntekt
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
4201 Innkjop utstyr
4202 Startkontingent rep (NM&HL) og stafett
4204 Kostnader trening - samlinger -reiser
4207 Startkontingent, viderefakt lokallag
4212 Rekruttarbeidet
4213 Sosiale kostnader sportslig
4214 Jubileumstur, VM Østfold
4214 25-års-jubileum
Sum Varekostnad
5500 Annen kostnadsgodtgjorelse, trenere
Sum Lønnskostnad
6420 Leie datasystemer (OCAD)
6790 Innkrevingskostnader, Buypass
6810 Datakostnad, brikkesys, webhotell, visma
6840 Aviser, tidsskrifter, boker (Veivalg)
6860 Moter, kurs, oppdatering etc.
6940 Porto
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7170 Treningsstipend
7395 Oreavrunding
7410 Kontingenter
7425 Romerike O-weekend, utgifter
7431 Overskudd Romerike O-weekend, fordelt lokallag
7500 Forsikringspremier
7520 Gaver - premier
7521 Raumarkarusellen
7770 Bank og kortgebyrer
7799 Annen kostnad
7830 Tap på fordringer
Sum Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat
8040 Renteinntekter
Sum Finansinntekter
8170 Annen finanskostnad og gebyr
Sum Finanskostnader
Finansresultat
Årets resultat

Budsjett 2021

Regnskap2020

Regnskap2019

100 000,00
5 000,00
130 000,00
235 000,00
25 000,00
6 000,00
1 000,00
25 000,00
80 000,00
16 896,00
153 896,00
22 000,00
10 000,00
99 800,00
60 000,00
191 800,00
580 696,00

87 977,18
5 000,00
41 815,00
134 792,18
32 705,00
5 845,00
1 036,04
42 172,00
101 218,56
16 896,00
199 872,60
25 800,00

177 338,04
20 000,00
127 327,50
324 665,54
49 554,00
12 532,00

-35 000,00
-260 200,00
-130 000,00
-8 000,00
-20 000,00
-453 200,00
-31 000,00
-31 000,00
-2 500,00
-1 100,00
-10 000,00
-560,00
-10 000,00
-10 000,00
-21 000,00
-6 400,00
-60 000,00
-40 000,00
-2 550,00
-4 000,00
-2 000,00
-2 000,00
-5 000,00
-177 110,00
-661 310,00
-80 614,00
900,00
900,00
900,00
-79 714,00

10 682,00
20 644,00
60 000,00
117 126,00
451 790,78

42 553,00
82 945,96
8 448,00
196 032,96
22 950,00
33 253,00
38 700,00
60 000,00
154 903,00
675 601,50

-34 955,84
-90 490,71
-43 035,00
-3 181,00
-1 547,31
-173 209,86
-13 000,00
-13 000,00
-2 642,10
-1 082,96
-9 024,12
-560,00
-1 177,14
-10 089,98
-13 000,00
-6 400,00
-50 699,62
-37 277,56
-2 550,00
-8 190,00
-1 842,18
-144 535,66
-330 745,52
121 045,26
2 096,16
2 096,16
-113,04
-113,04
1 983,12
123 028,38

-25 413,75
-34 635,67
-180 209,82
-133 424,17
-8 215,60
-6 737,49
-14 998,95
-9 089,56
-412 725,01
-12 787,00
-12 787,00
-212,97
-1 121,56
-10 957,77
-560,00
-10 531,64
-3 213,00
-5 000,00
0,50
-6 400,00
-133 057,78
-49 280,26
-2 550,00
-3 874,00
-2 429,00
-550,00
-229 737,48
-655 249,49
20 352,01
913,49
913,49
-246,02
-246,02
667,47
21 019,48

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet
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Innledning
Organisasjonsplanen for Raumar Orientering bygger på Norges Idrettsforbunds mal.

Grunnlagsopplysninger
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 2020 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.

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, demokrati, 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.
Organisasjonsplan for Raumar Orientering
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Visjon
Raumar Orientering – et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

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

Virksomhetside
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 20212024. Revisjoner drøftes på styrerådsmøter.
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Organisasjon
ÅRSMØTET

Hovedstyret
Leder
Nestleder (rekruttkoordinator)
Styremedlem (Sekretær/ Info)
Styremedlem (Kasserer)
Styremedlem (Arrangementsansvarlig)
Styremedlem (Sportslig leder)
Varamedlem

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Pre-O

Kontrollutvalg
Medlem
Medlem
Varamedlem

Orientering

Ski-O

Merknad:
Hovedstyret:
Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes i lov for Raumar.
Kjønnsfordeling:
”Det skal være minst 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
•
•
•
•
•
•
•

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 idrettsrådet 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.

Organisasjonsplan for Raumar Orientering
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•

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.
Ifølge Lov for Raumar Orientering skal årsmøtet avholde valg av styre bestående av:
• Leder og nestleder
• Minimum 4 styremedlemmer
• 1 varamedlem
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.

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.
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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, sosialtansvarlig, materialforvalter o.l.
Generelt
Ihht. til ny lovnorm fra NIF (gyldig fra 1.1.2020), gikk Raumar Orientering over fra
revisorer til kontrollutvalg fra og med årsmøtet avholdt 25.02.2020.

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 grensen er 15 år.
• 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@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
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•
•
•

•

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/
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Årsmøte 2021
Sak 14.1-2
Valgkomiteens innstilling til valg

Saksnr
14.1

14.1

Navn
Anders
Kronberg
Nestleder
Pål Kogstad
Næss
Styremedlem (kasserer) Ivar Edvard
Slåstad
Styremedlem
Nina Elise
(Sekretær/Infoansvarlig)
Eik
Styremedlem
Kari Hovind
(rekruttansv)
Styremedlem (Sportslig Ingrid Eide
ansvarlig)
Rapp
Styremedlem (Arr.ansv) Øystein B.
Skeie
Varamedlem
Knut Engen

14.2

Medlem Kontrollkomite

Per Sørberg

FOL

14.2

Medlem Kontrollkomite

UOL

14.2

Varamedlem
Kontrollkomite

Tommy
Skårbø
Jan Sveen

14.1
14.1
14.1
14.1
-

Rolle
Leder

Klubb
GOL
GOL
UOL
GOL
UOL
GOL
EOL
NOL

UOL

Velges for
På valg, 1
år
På valg, 1
år
På valg, 2
år
Ikke på
valg
På valg, 2
år
På valg, 2
år
Ikke på
valg
På valg, 1
år
På valg, 1
år
På valg, 1
år
På valg, 1
år

Status
Tar
gjenvalg
Tar
gjenvalg
Ny
Ny (*a)
Tar
gjenvalg
Tar
gjenvalg
Tar
gjenvalg
Ny (*b)
Ny

(*a) Pål K. Næss hadde rollen rekruttansvarlig og er egentlig ikke på valg. Men vi har fått med
oss Kari Hovind som kan overta hans ansvar ifm rekrutteringen i Raumar og tar således over
plassen til Pål som styremedlem. Men Pål tar gjenvalg som nestleder og vil da fortsatt være
styremedlem. Det betyr at styret er utvidet med et styremedlem
(*b) Tommy Skårbø går fra vara til medlem i kontrollkomiteen. Per Aas går ut.

_______________________________________________________________________________________________________
Raumar Orientering
Organisasjonsnummer: 995 768 631

Årsmøte 2021
Sak 14.3
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.

_______________________________________________________________________________________________________
Raumar Orientering
Organisasjonsnummer: 995 768 631

Årsmøte 2021
Sak 14.4
Styrets innstilling på neste års valgkomité
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.
Rolle
Leder Valgkomite

Navn
Roar Saxhaug

Klubb
EOL

Medlem Valgkomite

Odd Sletten

UOL

Medlem Valgkomite

Robert Øksnes

GOL

Varamedlem
Valgkomite

Heidi Østli

GOL

*c: Roar går inn for Heidi som har trukket seg
*d: Heidi kan bidra som vara da Aslak har trukket seg

Velges for
På valg, 2
år
Ikke på
valg
På valg, 2
år
På valg, 1
år

Status
Ny (*c)
Ny
Ny (*d)

