Styrerådsmøte Raumar Orientering
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2. november 2016

Sted:
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Harald Opsahl, Roar Saxhaug (EOL)
Tron Erik Hovind, Kari Kamstrup Hovind, Andreas Sedin, Terje Bråten,
Anne Larsson Hovind, Bent Skatvedt (UOL)
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(GOL)
Knut Engen (NOL)
Arne Tømta (HOL)
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(FIL)

Sak
Valg av styret i Raumar Orientering 2017
Valgkomiteen orienterte om hvilke verv som er på valg.
Valgkomiteen ber om hjelp til forslag til kanditater.

Ansvarlig
ALLE

Handlingsplan- evaluering og forslag for ny for 2017-2020
Gikk gjennom og evaluerte forrige planperiode.
Gikk gjennom målsetningene innen de ulike delområdene.
• Organisasjon og ledelse: Ok.
• Økonomi: Endre kulepunkt 4 til «Legge frem
budsjettet på årsmøtet».
• Informasjon: Ok.
• Aktivitet: Inkludere jr/sr i kulepunkt 2 og 3. Legge inn
«Stille gutte- og jentelag i Nmjr-stafett hvert år» og
«Ha 2-6 deltakere på NC og NM til en hver tid».
• Arrangement: Styret jobber med formulering av
delområdene iht. diskusjonen i sak 5. Ta ut
kulepunktene 5,6,7 som er knyttet til lokallagene.
Sammenfatte og forenkle kulepunktene 8,9 og 10.
• Anlegg/Orienteringskart: Ta ut kulepunktene som er
knyttet til lokallagene.
• Rekruttering: Se på utfordringen i overgangen fra
rekrutt til 13-16gruppa.
Tiltakene utarbeides av styret i ettertid.
Koordinering av rekrutteringsarbeid
Ansvaret er hos lokallagene, men Raumar har et
koordineringsansvar.
Utfordring å spre ansvaret på flere personer.

Styret
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Raumarkarusell
Liste med fordeling av løp, sted og tidspunkt må komme tidlig Aslak
så man kan samkjøre det med arbeidet i lokallagene.
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Romerike O-weekend/KM-mellom 2017 + 2018arrangementet
Enighet om at vi skal ha et årlig arrangement.
Evaluering av 2016-arrangementet:
• Sen informasjon om behov for mannskap
• Sprintkonseptet er krevende (teknisk og tid)
KM-mellom 2017
• Har startet planleggingen. Valgt konsept og sted, og
sendt ut info.
2018-arrangementet:
• Må vurdere konseptet. Dersom vi skal ha knock-out
sprint må vi få Trimtex-cup status.
• Nytt kart på Staviåsen 2018.
Night-Hawk?
• Avtale et møte med Tyrving for å se på den
økonomiske biten av arrangementet før vi bestemmer
noe.
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Kartkoordinering overordnet i Raumar
Ansvaret er hos lokallagene, men Raumar har et
koordineringsansvar.
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Evt.
•

Medlemskontingent: Alle medlemmer må registrere
seg i Min Idrett. Kontingenten sendes ut på bakgrunn
av registreringen her.

