Saksliste til miniårsmøtet 23.11.16

Regnskap 2016
Foreløpig regnskap (tom. okt) for 2016 er vedlagt. Som tidligere, kostnader til administrasjon
og andre felleskostnader som kretsen oppebærer og fordeler blant aktivitetene fremgår ikke i
regnskapet. Det er ellers grunn til å bemerke at regnskapet ikke tilhører o-utvalgets ansvar, og
heller ikke hører inn under miniårsmøtets vedtaksmyndighet.
Regnskapet går i år i minus, i hovedsak på grunnet kjøp av ny henger med tilhørende utstyr.

Utvalgets forslag til vedtak
Regnskapet tas til etterretning.

Budsjettforslag 2016
Budsjettforslaget for 2016 er vedlagt. Det er ikke planlagt med økning i startavgift eller
brikkeleie for 2016 sesongen. Inntekter knyttet til startavgift vil være avhengig av hvor mange
løp som blir arrangert i 2016 sesongen.

Utvalgets forslag til vedtak
Budsjettforslaget for 2016 godkjennes.
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Innmeldte saker

1. Sak fra BKK Bil v/ Bjørn Sigvar Batalden vedrørende Tellende glassløp for
arrangører.
Vi er kjent med at det blant enkelte arrangører praktiseres at de som deltar i å arrangere løp får dette
tellende som glassløp.
Det er hvis ikke noe retningslinjer som beskriver denne praksisen og det er derfor ønskelig at årsmøte
kan diskutere og ta stilling til dette spørsmålet f. eks som vist i punktlisten under:
1. Skal alle arrangement deltakere få dette godkjent som glassløp? Det vil si alle fra løpsleder,
løypelegger, kontrollør, prøveløpere, tidtakere, sekretariat, standplass ansvarlig,
resultatopphenging, startpost, målpost, uthenging/innhenting av poster, parkeringsvakter osv.
2. Skal de mest arbeidskrevende og o-teknisk personell få godkjent glassløp. Hvem skal da
inngå her?
3. Prøveløpere får løpet sitt godkjent som glassløp. Registrere seg og gis disk eller starter i Uklasse.
4. Det gis ikke godtgjørelse som glassløp for arrangements deltakere som ikke løper (og
betaler?) som vanlig deltakere på løp.

Utvalgets forslag til vedtak:
Utvalgets foreslår alternativ 3, men det må betalast startkontingent til kretsen på kr 30.

2. Sak fra kretsen vedrørende andre premier enn glass og medaljer.
Kostnader til glass utgjør en stor sum, kan andre premier være aktuelle?
Utvalgets forslag til vedtak:
Det ble gjennomført en undersøkelse på orienteringa sine sider på facebook. Det var 12 stk
som svarte på innlegget, alle var positive til å fortsette med glass.
Medaljer var det mer varierende svar på.
Utvalget foreslår å beholde glass som premie og kutte ut medaljer på BM-løp foruten
stafetten.
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Orienteringssaker fra O-utvalget

1. Trimklasser
Var en prøveordning som har blitt brukt noe. Ikke mye mer jobb for arrangør, foreslår å
fortsette med ordningen.
2. Terminlisten for 2015
3. Årets arrangør.
4. Utstyrstilhenger.
5. Vipps som betalingsløsning

Nye representanter til o – utvalget
Nye utvalgsmedlemmer blir Siren Hopland fra NextGenTel og Jan Lohne fra Skogselskapet.

Hilde A. Eikeland, Asplan Viak og Nora Seime Pettersen, Bergen kommune går ut av styret
etter årets sesong.
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