Referat
Styremøte OTO
Dato:

Tirsdag 11.02.20 klokken 18.00

Sted:

Gløersen, Kongslysveien 2, Kongseik

Til stede:

Anne Gyri, Trond, Gløer, Lene, Lerke, Anny og Stig.
Kasserer Karin var til stede.
Meldt forfall: Børre

Følgende saker ble gjennomgått:
1) Gjennomgang av viktige saker fra forrige styre
i.
Ny printer. Stig går videre med den vi har fått tilbud om. Sjekker serviceavtale.
ii.
Stig sender inn regnskap slik at vi får siste utbetaling ift NM.
2) Fordelinger av oppgaver i Styret
i.
Plassering av kartprinter – Trond kan ta denne i alle fall i starten.
ii.
Innmelding av kart – Teknisk.
iii.
Søke midler til kart - Økonomi
iv.
Organisering rundt stafetter – Sportslig/nestformann
v.
Uttak til stafetter - Sportslig
vi.
Rekruttering vs Trening – Treningskomiteen har fått egen ansvarlig for rekruttene.
Rekruttkomiteen tar det sosiale for rekruttene.
vii.
Ungdomsrepresentantene – bindeledd mellom ungdomsgruppa og styret.
viii.
Resultater fra året som har gått til årsrapportene – oppmann som er ansvarlig for å
oppsummere utviklingen, men kan evt delegere til de ulike komiteene.
3) Klubbutvikling
NOF tilbyr hjelp fra en klubbveileder for å gjøre gode organisasjoner enda bedre. Se linker:
http://www.orientering.no/laering/klubbutvikling/
http://www.orientering.no/media/filer_public/64/3a/643a5226-cc56-4b98-8d395c9f42413aca/info_om_klubbutvikling_orientering_2020.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/00/6e/006ece0f-6926-424d-9c9609d780a30763/seminar_c_klubbutvikling_orientering_-_kompetansehelg_2019.pdf
Styret mener at vi akkurat nå har mye å gjøre ift pinseløpene mm, men at det kan være
aktuelt til høsten/vinteren, og kanskje NOF kunne kommet og fortalt om opplegget? Det er

også ønskelig at vi hører med «grasrota» i Kristiansand OK og OTOs medlemmer. Saken
utsettes til høsten.

4) Pinseløpene 2020
Karin og Karl har kjøpt inn ett telt, trenger to til.
Budsjettet sier at vi skal gå 310.000, - i pluss. Dette er et forsiktig budsjett.
HK har kontroll. Invitasjonen er på vei ut og legges ut på fb/hjemmesiden.
5) Økonomi
a. Status. Har fått NM-midler fra Færder i januar, venter fremdeles på div andre midler.
b. Søknader om midler. Har søkt om støtte til printer. Skal søke om telt før 1. mars.
6) Kretstinget 3. mars 2020
Avholdes i Skien. OTO kan sende to med stemmerett i tillegg til Stig og Julie som sitter i
kretsstyret.
7) Runde rundt bordet
a. Økonomi
b. Rekruttering
Sportslig
c. Teknisk
i. Vedlikehold av kart – de som har treningsløp må si ifra til
Teknisk/kartkomite.
d. Oppmann
e. Ungdommene
i. Innspill om at alle som skal lage treningsløpløyper får tilbud om å samles en
helg/kveld el og sitter samme sted og gjør dette, kan få hjelp osv. Anne
Gyri/treningskomiteen tar dette med seg før høsttreningsløpene.
8) Forsikring
Gløer har innhentet to ulike tilbud, -men undersøker litt mer og sender ut mail til
styret.
I forhold til forsikring for utøvere utenom dugnadsarbeid (arrangementer) så må
medlemmene informeres om at de selv må være forsikret (se NOF sine sider eller
egen forsikring).
9) Eventuelt
a. Stolpejakt. Kommunene er interessert, men det er vanskelig å få nok penger av dem.
Utfordringen er å skaffe sponsorer, der trenger vi hjelp. Stolpejakten skal iflg
budsjettet gå 10’ i overskudd. Aktuelle kart er Rosanes, Teieskogen, Slottsfjellet,
Byskogen? Stig sender ut mail med infoark til alle medlemmer om noen kan hjelpe til
med å skaffe sponsorer.
b. Det ble diskutert saksgang rundt fremtidige kart – og styret mener at vi må være
nøyere i kontraktsinngåelser ift hva som er med i prisen osv.
c. Prosjekt fra forbundet – ift kart og løypeleggerkurs – prosjektmidler. Trond ser på
søknad. Frist 16. februar.

d. Fra kretsstyret – lanserer rekruttsatsing – et MOT TV-opplegg for rekruttene/o-troll
(tom 12 år) + Vestfold og Telemark rekrutt-cup. Poeng for å delta på treninger,
ukesløp og helgeløp.
e. Premier fra klubbmesterskapet deles ut på årsmøtet for alle over 12 år.
f. Vi ønsker å ha en klubbkveld etter siste treningsløp18. juni. Anne Gyri ordner med
pølser.
g. Ønsker å opprette e-postadresser på OTOs domene, -og få ny hjemmeside over på
gammelt domene. Dette bør også henge sammen med dropbox-kontoen som vi skal
lagre dokumenter på. Lene ordner.
h. Styret mener at det er uheldig at KM-sprint og Smaalenenløpet er samme helg. Det
er uheldig og vi bør bestrebe oss på å være med på terminlistemøtet for å kunne
påvirke dette.
i. Stig sender inn papirer/endringer til Brønnøysundregisteret.
10) Neste møte.
22. april kl 18.
Eik, 11.02.2020
Ref. Lene

