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Årsmelding 2020 – Stavanger Orienteringsklubb 

side 1 

 

Dagsorden 
 

Godkjent 

 

Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 

• Dirigent: Hans Christian Falkenberg 

• Sekretær: Morten Sørli Ronæss 

• Haldis Glendrange og Jørgen Nilsen til å skrive under protokoll. 

 

Innkomne saker 
Forslag til Årsmøte i Stavanger orienteringsklubb årsmøte 11. februar 2021. 
Forslagstillere: Valgkomiteen v/ Bjørn Martin Alsaker og Arne Kristian Espedal 
Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon som følge av Covid-19. Ordinært a rsmøte gjennomfø-
res digitalt I denne situasjonen foresla r valgkomiteen i Stavanger Orienteringsklubb følgende: 

•         Valgperioden for alle valgte verv i Stavanger orienteringsklubb forlenges med ett a r. Dette 
innebærer at det ikke foretas ordinære valg pa  digitalt a rsmøte i a r. 

•         Styret har fullmakt til a  gjøre endringer i funksjoner og komiteer som etter Stavanger Ori-
enteringsklubb sin lov ikke krever valg pa  a rsmøte. 

•         For a  etterkomme NIF sin lov opphører funksjonen som valgte revisorer og erstattes med 
en Kontrollkomite. Kontrollkomiteen skal ha to faste medlemmer og begge kjønn skal 
være representert.   

Kontrollkomiteen opprettes med følgende sammensetning: 

Berit E. Olsen 

Pål Gjerden 

Vara: Arne Østensen 

 

Styrets anbefaling til vedtak: 
Styret anbefaler at valgkomiteens forslag godkjennes som det er foreslått. 

Enstemming vedtatt 
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Årsmelding 2020 
Styret 2021 (Viser til side 2 i Årsmelding) 

Valgte verv (Viser til side 2 i Årsmelding) 

Utvalg (Viser til side 2 i Årsmelding) 

Oppnevnte verv (Viser til side 2 i Årsmelding) 

Virksomhet (Viser til side 2 i Årsmelding) 

 

Rapport sportslig utvalg (Viser til side 3 i Årsmelding) 

O-kids (Viser til side 3 i Årsmelding) 

Ungdom/voksen (Viser til side 3-4 i Årsmelding) 

Treningsleir (Viser til side 4 i Årsmelding) 

Rekruttering (Viser til side 4 i Årsmelding) 

Laguttak (Viser til side 4 i Årsmelding) 
 

Rapport anleggsutvalg (Viser til side 5 i Årsmelding) 

Kart (Viser til side 5 i Årsmelding) 

Eksisterende hytte og mulig klubbhus (Viser til side 5 i Årsmelding) 

Materiell (Viser til side 5 i Årsmelding) 

 

Rapport arrangementsutvalg (Viser til side 6 i Årsmelding) 

SO arrangerte o-løp - 2020 (viser til side 6-7 i Årsmelding) 

korrigering av navn på arrangør  

 

Turorientering 2020 (viser til side 7-8 i Årsmelding) 

Julejakten 2020 (viser til side 8 i Årsmelding) 

Kursaktivitet 2020 (viser til side 8 i Årsmelding) 

Annen aktivitet 

Ungdom (Viser til side 9 i Årsmelding) 

Sommer O-skole(Viser til side 9 i Årsmelding) 

Kommunikasjon og synlighet (Viser til side 10 i Årsmelding) 

Diverse (Viser til side 10 i Årsmelding) 

 

SESONGEN 2020 (Viser til side 11 i Årsmelding) 

Løpsstatistikk for løpere under 17 år (Viser til side 12 i Årsmelding) 

SO-Cup 2019 - Klubbmestere (Viser til side 13 i Årsmelding) 

27/7-2/8  Ukas løype  
Gausel/ 
Hinna  

19  
Espen Fyhn  
Nilsen 

Espen Fyhn  
Nilsen 
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Kretsmesterskap 2019 (Viser til side 13-14 i Årsmelding) 

Vestlandsmesterskap (DM) 2020 (Viser til side 14 i Årsmelding) 

Veteranmesterskapet 2019 (Viser til side 14 i Årsmelding) 

Hovedløpet 2020 (Viser til side 14 i Årsmelding) 

Norgesmesterskap (Viser til side 14-15 i Årsmelding) 

Norgescup (Viser til side 15 i Årsmelding) 

Rogalandsrankingen 2020 (Viser til side 15 i Årsmelding) 

Deltakermerket (Viser til side 15-16 i Årsmelding) 

Representasjon 2020 (Viser til side 16 i Årsmelding) 

 

KONKLUSJON (Viser til side 17-18 i Årsmelding) 
Ble lest i sin helhet for forsamlingen av ordstyrer (side 17-18) 
 

Kontingent 2020 (Viser til side 20 i Årsmelding) 

Styret anbefaler at kontingenten for 2020 blir som følger: 

 

Rettelse Kontigent 2021 

Foklaring av bakgrunn gitt av styret i forslaget: Tilleggsopplysning: NOF ønsker å få riktige antall med-

lemmer, med familie medlemskap er totalt antall medlemmer noe mer usikkert 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

RESULTAT, BUDSJETT, BALANSE 2020/2021(Viser til side 20 i Årsmelding) 
 

Regnefeil i post 75.. sum skal være 63300 ikke 63000 som vist i budsjett 

 

Diskusjon rundt penger "på bok" eller i fond, Styret har fullmakt til å håndtere dette. 

 

Resultat, Budsjettet, Balanse vedtatt enstemmig 

 

VALG (Viser til side 19 i Årsmelding og side 1 i dette dokumentet) 
Valg utgår, se innkomne saker og vedtak 

 

Kontrollutvalgets beretning for 2020 (Viser til side 21-22 i Årsmelding) 

Kontrollutvalgets sjekkliste basert på mal fra NIF er vedlagt for informasjon. 

 

Mal er ikke vedlagt årsrapport. Blir lagt ved årsrapport når denne legges i arkiv på nett. 

 

 

 

 

 

Haldis Glendrange     Jørgen Nilsen 


