Årsmøte/arrangørmøte 09.04.19
Agenda
Årsmøte 2019, med årsmelding og innkomne forslag
Arrangørmøte
Årets sesong
Bedriftsidrettskretsen, hva mer tilbyr de, og hva kan de hjelpe oss med.
Årsmelding 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O-Utvalget 2018
Olve Mogstad, Statnett
Siri Drogset, NTNU
Torgeir Iversen
Anne Melkild, St.Olav
Truls Ryum, NTNU

(leder, web)
(kasserer)
(resultatservice)
(premier)
(terminlister)

Arrangement
Sesongen besto av 24 løp:
3 sprint-løp på våren
11 ordinære tirsdagsløp
2 lørdagsløp
1 stafett (KM stafett)
3 ordinære nattløp
KM natt
KM individuelt
Troll-løpet
Toilløpet (På Dragvoll: Karthusk!)

Deltakelse
Totalt hadde vi 4563 starter i 2018 (4875 i 2017). Dette gir en gjennomsnittlig
deltagelse på 190, en tilbakegang på 5 foregående sesong. Størst deltakelse hadde vi på
vårløp på Fuglmyra 16. Mai med 279 startende.
Vi hadde 740 Unike deltakere.
19 deltakerpremier til damer, 72 til herrer (15 godkjente deltakelser)
Premieutdeling/ fest
Som vanlig en hyggelig tilstelning der Olve Mogstad ble tildelt Den gyldne o-sko fra Anne
Melkild.
Resultatservice
Praktisk håndtering har vært utført av Vegard Kittilsen med god støtte av Torgeir
Iversen på rettinger og andre klager.
Nyheter 2018
Aktiviteten på Facebook øker, følg oss!
Neste sesong

O-utvalget takker alle arrangører og deltagere for en god og vellykket sesong. Vi ønsker
alle vel møtt til nye utfordringer i 2019.
Trondheim, 09. april 2018
Olve Mogstad, leder O-utvalget
Regnskap 2018/Budsjett 2019
Gjennomgått /orientering av Siri Drogset.
Startavgiften er fortsatt kr 80. Kr 50 for nybegynnere. For nybegynnere er brikkeleie da
inkludert.
Innføring av VIPPS har vært vellykket.
Innkomne forslag
Gjennomgang av opplegg for poengberegning.
Edgar Furuholt gjennomgikk datagrunnlaget for dette, på vegne av seg selv og Olav
Kvittem. Det ble gitt tilslutning til deres forslag, og opplegget for dette er lenket til
hjemmesiden vår under ”Poengberegning2018 revidert 5 mai”. Vi takker for et stort
arbeid.
Viktig nyhet: Det ble vedtatt å redusere krav til antall løp for å få deltakerpremie,
fra 15 til 10 løp. Dette da det nå er noe færre løp i sesongen.
Vegard Kittilsen fortsetter å bistå med resultatservice.
Torgeir Iversen ønsker fortsatt avløsning snarest.
Vi har fortsatt behov for materialforvalter.
Arrangørmøte
Gjennomgang av terminlista.
Det ble tilbudt råd og tips for arrangører, og gjennomgang av datasystemet for de som
ønsket det.
”Mortens hjørne”: Morten Rasch Eliassen fra Bedriftsidrettskretsen delte sine
erfaringer fra andre idretter mht profilering og opplegg for å øke deltakelsen. Vi har fått
beachflagg, vester til arrangører, og jakker til medlemmene av o-utvalget. Han vil bistå i
å oppdatere hjemmesiden, slik at vi får samme plattform som kretsen, samt gjøre både
hjemmesiden og Fb mer attraktiv bl a med bilder. Viktig å skape en helhetlig merkevare,
for å lokke nye løpere. Flyers er en mulighet, til utdeling og oppslag på arbeidsplasser.
Trondheim 20.05.19
Anne Melkild

