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Til stede

Eigil Sørli, Marte Andresen, Ludvig Strømsnes, Kjell Olav Aalmo, Harry Brandsen
Kopi:

Møte 1 - 2019

Petter Bergh

Referent: Harry Brandsen, 26.03.2019

Saker
0

Saksopplysninger

Antall sider: 2

Ansvar

Frist

Harry

uke 14

Marte

april

Konstituering av styret
•
Harry Brandsen: leder
•
Marte Pernille Hatlo Andresen: kasserer
•
Kjell Olav Aalmo: sekretær
•
Eigil Sørli: styremedlem
•
Ludvig Strømsnes: ungdomsrepresentant
•
Petter Bergh: vara
Nestleder rollen ble ikke fylt inn.
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Medlemmer/medlemsliste
Viktig å ha en oppdatert medlemsliste. Den som er i bruk er fra 2017 sesongen (ble ikke
oppdatert i fjor). Harry oppdater listen (inkl adresser/e-post) basert på medlemsnett,
startlister treningsløp i fjor og gjør den tilgjengelig til styret.
Det er en del som ikke har betalt treningsavgift forrige sesong. Marte sender ut
påminnelse til de som har vært med på flere enn 4 løp. For 2019 sesongen sendes det
ut mail om treningsavgift ila april, etter vi har hatt noen løp. Treningsavgift er kr 500,for en hel sesong. Deltagelse per løp er kr 50,-
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Løp
Vi har tatt på oss følgende løp:
SprintCup 25. april i Hommelvika (ingen kiosk)
løpsleder Tor Lunde
løypelegger NN (Harry kontakter Tor for å høre hvem kan være aktuell
for denne rollen)
Ungdomsløp 9. mai Midtsand/Storsand (kiosk osv)
løpsleder Lars Erik
løypelegger Ingebrigt
Bedriftsløp? 27. aug (Harry hører med Kyrre om vi fikk denne datoen)
løpsleder Kyrre
løypelegger Nicholas?

Harry

Harry

Terminlisten er satt opp. Den publiseres snarest. Første løpet er allerede mandag 1.
april!

Harry
(Lars Erik)
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17. mai
Marte og Harry har ansvar for arrangementet, innkjøp av premier, og (finne eller selv)
bemanne osv. Teltet skal bemannes fra cirka kl 13:00-15:00.

Marte,
Harry

begynn
tidlig i
mai!
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Rekrutering og nybegynnertrening
Vi bør prøve å få flere ungdommer inn Det er satt opp en terminliste for
nybegynnertreninger. Lars Erik og Christian («sportslig») prøver å få 1 eller 2
ungdommer inn som kan trene de unge O-entusiaster (mot betaling, det ble
budsjettert kr 10.000,- for rekruteringstiltak). De første 2 mandager er treningen
sprintløp. Første trening på tirsdag er 23. april.
Harry

snarest

Harry finner igjen rekruteringsplakaten som ble brukt i fjor og oppdaterer terminlisten
på baksiden. Noen plakater (på papir) bør legges i arrangørkofferten (til nye løpere)

Det bør også annonseres på skoler og eventuelle andre arenaer med potensiell
interesserte i rett alder. Vi kan starte med de som har barn selv.
Også lurt å promotere Ungdomsløp (feks starte sammen, hjelpe de nye på vei). Andre
initiativer kan være noe sosialt (feks kveldsmatt etter en trening?)
Og vi bør være med på skoleorientering igjen i år også. Dette var en suksess i fjor (ca
600 barn/unger fra 4 skoler deltok!). Harry finner ut når datoen er i år.
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Andre viktige datoer
WOD (World Orientering Day): 15.-21. mai
https://www.facebook.com/Worldorienteeringday/
Allidrett: mandag 1. april og mandag 8. april
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OCAD lisens
Sportslig har bedt om å kunne få kjøpe oppdaterte OCAD lisenser (trenges for å kunne
oppdater kart; løypelegging kan gjøres i (gratis) software PurplePen). Klubben har i dag
en OCAD versjon 10 lisens som Nicholas disponerer. Sindre har sin private lisens på
OCAD versjon 11.
Lisens modellen til OCAD har imens endret seg til en abonnementsløsning. Man betaler
pr år, og får alltid nyeste versjon. CHF 250 for team med 2 lisenser pr. år. (prisene er
eks. mva.) Den lisensen vi har er så gammel, så vi får ingen rabatt på oppgradering.
Team lisensen gjør at man lovlig kan flytte en lisens mellom flere brukere. På den
måten kan 3-4 personer dele på to lisenser. Ingebrigt ordner med anskaffelse og
administrerer lisensene i første omgang. CHF 250 pr år er cirka kr 2675,- (med mva inkl
her)
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Løs og fast
Nygebynner pakker (kompass, brikke): vi skal fortsatt ha flere (Ingebrigt)
Trimtex (gensere): det skal være noe «på lager» (fordi det må alltid bestilles i bulk, har
vi i fjor bestilt noen ekstra). Harry tar kontakt med Marius som har dem. Bukser og sant
kan sikkert bestilles individuelt hos NoName (de står ofte på O-festivaler)
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Våroppstartsmøte
Verken Messebygget eller klubbhuset var ledig 2. april.. Vi har flyttet møtet til tirsdag 9.
april, Messebygget, Midtsand (kl 19:00)
Harry ordner med innkjøp av noe kjeks/kaker og kaffe (kan kokes til stedet)
Kjell Olav sender ut innvitasjon, Harry legger det ut på Facebook/nettsiden

Harry,
Marte,
Kjell Olav

snarest

Harry

Harry
Kjell Olav,
Harry

snarest

