Årsmøtereferat 2013 for Suldal O-lag
Årsmøtet ble holdt på Sauda videregående skole avdeling Sand onsdag 5 februar
2014. 11 stykker møtte.
Reidar Blesvik åpnet møte, innkalling og sakliste ble godkjent.
Ingvar Olimstad ble valgt til møteleder.
Siri Helstrup ble valgt til referent.
Reidar Blesvik la fram årsmelding.
Kommentarer til årsmelding:
• Side 1 under styremøter, der bør stå KM lang i stedet for kretsløp.
• Kommentar til DNB-challenge s.10. Arrangementet på Vinjar skule er ikke
nevnt, heller ikke stjerneorienteringsarrangementene som ble arrangert på
skolene parallelt med nybegynner kurset. Detta var og en del av DNBchallenge.
• Kommentar til Romjulsmarsj. Vi bør sørge for å ta bilder på dette
arrangementet
Egil Fugleberg gikk gjennom årsmelding for turorientering.
Kommentar:
• Det er ønskelig å få flere med i turorienteringsgruppen.
Jan-Erik Kristensen gikk gjennom årsmelding fra trenings-og rekrutteringskomiteen.
Kommentar:
• Det er ønskelig å få flere med i trenings-og rekrutteringskommiteen.
Michael Willig gikk gjennom regnskapet for 2013.
Spillemidler for Jelsa-kartet kom først inn på konto i januar 2014, med disse pengene
ville regnskapet vært i pluss for 2013.
Regnskapet ble godkjent.
Forslag fra styret om ny modell for medlemskontingent: Styret ønsker å heve fast
kontingent noe, men så gå bort fra 10 kroner for kartet pr løp. I tillegg ønsker styret å
åpne for støttemedlemskap, og at det innføres deltakeravgift på O-kurs for dem som
ikke er medlemmer i laget, deltakeravgiften vil og gjelde som medlemskap ut året.
Foreslåtte takster er :
• Barn kr 150
• Voksen kr 300
• Familie: kr 500
• Støttemedlem kr 150
• Deltakeravgift O-kurs: barn 100, voksen 200, familie 300.
Alle forslag ble stemt over og enstemmig vedtatt.
Michael Willig gikk gjennom budsjettet for 2014. Kasserer og leiar har satt opp dette
sammen.

Det ble stilt spørsmål ved post angående forsikringspremie/klubblokalet. Denne er økt
fra ca3000 til ca 20 000. Dette er fordi posten nå også omfatter utgifter til renovering
av klubbhuset og ikke bare forsikringspremie.
Spørsmål ved inntekter til kartprosjekt. Der er ikke satt opp noe i år, men vi har fått
lovnader om sponsormidler fra Statkraft, Suldal E-verk og Sparebanken til Sandsakartet (5000 fra hver). Vi kan og høre med Norsk Stein om de kan tenke seg å gi
sponsormidler til Jelsa-kartet. Dette tas opp på styremøte. Kommentar til inntekter på
karuselløp. Det er fortsatt satt opp noe inntekter da det er meningen ikke medlemmer
skal betale for kart.
Valg:
Styret:
Reidar Blesvik ble gjenvalgt som leder. (1 år)
Jan Erik Kristensen ble gjenvalgt som nestleder (2 år)
Magnar Nerheim ble gjenvalgt som oppmann (2 år)
Kasserer Michael Willig og skriver Siri Helstrup var ikke på valg.
Turorientering:
Egil Fugleberg ble gjenvalgt (2år)
Arne Hilde ble valgt inn i denne gruppen (2 år)
Bibbi Krobath Olesen var ikke på valg.
Trening og rekruttering:
Jan Erik Kristensen ble gjenvalgt (2 år)
Jon Nærheim ble gjenvalgt /2 år)
Styret får fullmakt til å utvide komiteen hvis de finner en kandidat.
Materialforvalter:
Magnar Nerheim (ikke på valg)
Husnemnd:
Jon Nærheim ble valgt inn som ny(2 år)
Torbjørn Lillehammer (ikke på valg)
Revisor:
Gyrid Bakka ble gjenvalgt (1 år)
Det ble gjort oppmerksom på at regelverket tilsier 2 revisorer. Forslag om å også
spørre Svein Losnegård fra neste år av.
Referent Siri Helstrup.

