SOK årsmøte

Sandefjord Orienteringsklubbs (SOK) styre innkaller til
ÅRSMØTE
FREDAG 8. FEBRUAR 2019 kl.18:30
på Magasinet Cafe i Sandefjord
SAKSLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenning av de oppmøtte stemmeberettigete medlemmer
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av ordstyrer, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets og utvalgenes årsberetning
Revidert regnskap 2018 og revisors beretning
Budsjett 2019
Innkomne forslag
Fastsettelse av kontingent
Fastsettelse av organisasjonsplan for 2019
Valg – forslag fastsatt før årsmøtet

Innkomne forslag måtte være styret i hende senest 26. januar 2019. For å ha stemmerett må
et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned, og ha sitt forhold til laget i
orden.
Med vennlig hilsen
Kjetil Kløvstad, leder
Vedlegg årsmøte:
1. Antall starter
2. Noen av årets høydepunkter
3. Referat fra siste styre og utvalgsmøte høsten 2018
***
Etter at årsmøtet er avsluttet inviteres alle medlemmer over 18 år til SOKs tradisjonelle
vinterfest, med god mat og drikke, konkurranser, utdeling av innsatspokal mm.
Ingen egenandel i år pga. stor dugnadsinnsats ifm. NM. Klubben dekker inntil 2 alkohol
enheter. Påmelding innen 1. februar 2019 til stine.arntzen.sa@gmail.com.
Vi i styret håper flest mulig benytter anledningen til et høyst uformelt samvær på Magasinet
Cafe etter årsmøtet. Oppfordrer spesielt seniorene i klubben til å komme, som sto for en
betydelig innsats under NM.
*** VELKOMMEN ***
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Sak nr. 4

Styrets og utvalgenes årsberetning

1. Styret har bestått av:
Posisjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Navn
Kjetil Kløvstad
Knut Gjone
Sturle Furland
Kari Christiansen

Leder for utvalg
Finans og Kart
Miljø & Media
Rekrutt
Arrangement

2. Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 3 styremøter hvorav 2 møter sammen med utvalgene hvor flere saker er
behandlet. Oppgaver som det skal jobbes videre med i 2019 er beskrevet i vedlagt referat fra
siste styre og utvalgsmøte i fjor høst.
Spesielle oppgaver og verv
Trond Gjelstad har representert SOK som terminlisteansvarlig og nestleder, Jon Ringdal som
kartansvarlig i teknisk råd og Lill Ann Torp som vara revisor i Vestfold Orienteringskrets
(VOK). Oskar Kaaløy oppnevnt i det nyopprettede para-utvalget til Orienteringsforbundet.
3. Medlemstall
2018 2017 2016 2015 2014
Totalt 140 139 142 174 164
D -17 14
16
15
20
18
H -17 23
20
19
26
24
D1742
44
46
48
46
H1761
59
62
80
76
Medlemstallet for 2018 har holdt seg på omtrent samme nivå som 2017. Kjønnsfordeling i
medlemsmassen er: Damer: 40% (43%), Herrer 60% (57%).
4. Aktiviteter
4.1

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

SOK er primært en breddeklubb som skal legge til rette for og motivere medlemmer,
stolpejegere og tur-o deltakere til fysisk aktivitet i naturen uansett alder og forutsetning.
Sosialt felleskap der hele familien kan delta er viktig. Eksempler på aktiviteter i 2018 for å nå
disse målene er som følger;
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•
•
•
•
•
•
•
4.2

Antall starter har vært en økning i forhold til de siste årene, spesielt blant gutter og
jenter under 17 år
Det er avholdt 9 egne orienteringsløp med nesten 2.000 deltakere totalt herunder
NM norgescup og O-idol samt NM junior stafett og jaktstart senior
Ca. 30 treninger for rekrutter med flere barn innom på hver trening
2-3 ukentlige fellestreninger, gjennom vinteren, våren og sommeren
Flere sosiale arrangement på alle nivåer tilrettelagt for familier for å stimulere til
fellesskap
Det ble solgt 660 tur-o konvolutter – et stabilt høyt tall sammenliknet med i fjor
Flere hundre har deltatt i Stolpejakten i Hjertås og sentrum/Preståsen
Treningsutvalget

Treningsutvalget har i 2018 bestått av Marius Martinsen, Stein Martinsen, Sturle Furland (fra
rekruttutvalget), Benjamin Gjone og Per Erik Larsen (leder). I løpet av perioden er også Knut
Gjone kommet med, og Knut Ivar Johansen er koblet inn som en ressursperson på o-teknisk
trening. Utvalget har hatt to møter i perioden, samt hyppig kontakt utvalgsmedlemmene
mellom.
Hovedfokuset til utvalget er rekrutterings- og ungdomsarbeid.
Vi har hatt 2-3 ukentlige fellestreninger, gjennom vinteren, våren og sommeren, med fokus
på både o-teknikk og løpsstyrke.
I løpet av barmarksesongen er det blitt arrangert 14 treningsløp (på torsdager) på forskjellige
steder rundt Sandefjord. To av de har vært i samarbeid med Stokke IL. Det kan være en
vanskelig balansegang å finne terreng for de viderekommende, samtidig som vi vil gjøre
treningen mest mulig tilgjengelig for de yngste. Det viktig å ha felles samlingspunkter for å
bygge klubbmiljø, og integrere nye og unge medlemmer med resten.
SOK hadde i 2018 lag i ungdomsklassen på Tiomila, flere deltagere på Hovedløpet/Olandsleiren og O-Event i Borås, for å nevne noe. I tillegg er SOK godt representert i
arrangementer, treningssamlinger og turer i regi av MOT-TV.
SOK er i ferd med å få frem en ny generasjon med orienteringsungdommer, og utfordringen
er å ta vare på og gi de god mulighet for sportslig utvikling. Vi vil derfor i 2019 ha økt fokus
på orienteringsteknisk trening for de litt viderekommende ungdommene. Dette vil skje i
form av egne spesialtilrettelagte treninger i egen regi eller i samarbeid med andre
klubber/MOT-TV.
I 2009 innførte vi utdeling av treningsstipend. Stipendene skal benyttes til å inspirere til
trening og satsning for våre ozonere og juniorer.
Følgende stipend ble delt ut for 2018:
•
•
•

Beste prestasjon: Cornelius Bjørk for 1. plass i Blodslitet.
Største fremgang: Gabriel Gjone
Største treningsiver: Benjamin Gjone
3

SOK årsmøte

4.3

Rekruttutvalget

Rekruttutvalget har i 2018 bestått av Knut og Sigrun Gjone, Kristin og Morten Fredheim
Solberg, Kari og Einar Hasaas Klavenes, Mariann Arvesen og Sturle furland.
Rekruttutvalget har hatt fokus på̊ rekruttering og aktivitet for aldersgruppen 8-12 år. Vi
ønsker å bygge et trygt og godt miljø, der barna lærer grunnleggende orientering gjennom
mestring.
2018 var et aktivt og innholdsrikt år. I gjennomsnitt deltok ca. 12 barn på̊ treninger, men vi
ser at langt flere barn har vært innom en aktivitet i løpet av sesongen (ca. 40 stk.). Dette er
omtrent det samme som året før. Rekruttutvalget hadde som mål å øke deltakelse på̊
treninger og løp, men fasiten viser at veksten har stoppet opp. Utvalget må̊ ha ytterligere
fokus på̊ vekst de neste årene.
Statistikk for rekrutt 2018:
•
•
•
•

ca. 30 treninger
41 barn har vært innom trening eller løp (mot 38 barn i 2016)
12 barn i snitt på̊ utetreninger (vår-sommer-høst)
9 barn i snitt på̊ løp i rekruttkampen

Selv om aktiviteten i rekruttkampen er omtrent på̊ samme nivå̊ som i fjor, så har vi likevel
det inntrykk at aktiviteten på̊ øvrige orienteringsløp har økt. Vi har fått en fin gjeng som
deltar på̊ mange løp, også̊ utenfor kretsen.
Rekruttkampen 2018
Rekruttkampen bestod av 13 treninger (26 poeng) og 12 løp (36 poeng), totalt 49 poeng.
Rekruttutvalget mener det er positivt at barna kombinerer orientering med andre
aktiviteter. Allsidighet er viktig i barneårene. Vintertreningene inngikk derfor ikke i
rekruttkampen i 2018.
Gull, sølv og bronse tildeles:
1. Sindre Furland, 49 poeng (vandrepokal).
2. Daniella Gjone, 44 poeng.
3. Anna Strøm Juliussen, 40 poeng
Ferdighetsmerket 2018
Ferdighetsmerket ble ikke arrangert i 2018.
Noen av de sosiale aktivitetene i 2018
Bowling og pizza med Stokke.
O-troll leir i Sandefjord (vår) og Tønsberg (høst)
Grøtfesten.
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Stolpejakten 2018
Stolpejakten ble arrangert i perioden 23. mai til 19. august. 45 stolper var satt ut i området
Hjertnes-Sentrum-Preståsen. Sesongen ble kortere enn først planlagt. Vi opplevde at
stolpene ble flyttet på̊ eller ødelagt. Rekruttutvalget hadde ikke etablert gode nok rutiner for
å følge opp avviksmeldinger.
Arrangementet blir overført til Tur-O for sesongen 2019.
O-trolleir 2018
Vi arrangerte o-trolleir for Vestfold- og Telemark O-krets den 26. og 27. mai 2018.
Arrangementet tok utgangspunkt fra Unneberg skole, med treningsøkt på̊ Preståsen og
området rundt skolen. Det ble et topp arrangement, godt hjulpet av nydelig vær. Ca. 50 barn
deltok. Alle deltakere fikk utdelt egen deltakertrøye.
4.4

Kartutvalget

Aktiviteter 2019
Utvalget har bestått av Thor Erland Stange, Tiri Rebård og Kjetil Kløvstad (leder). Arbeidet
har gått med til å ferdigstille i henhold til kartplan Gallis, Stiåsen og Hjertås.
Det ble brukt 165.735 (389.516) i kartkostnader i 2019 som ligger noe under budsjett på
170.000. Totale tilskudd var på 20.000 (192.125).
Klubben fikk heller ikke i 2018 innvilget spillemidler. Det ligger søknader inne på totalt kr.
375.000 som vi håper gir uttelling i 2019, som forøvrig ikke er budsjettert av
forsiktighetshensyn.
Kartplan 2019-2021
Utvikling av nye kart og revidering av allerede kartlagte områder er helt nødvendig i oklubben. Kart er vårt idrettsanlegg, og gode kart er nødvendig til både treninger og
konkurranser.
Kartutvalgets strategi og målsetning er at vi skal ha en kvalitet på kartene våre som står i
forhold til bruken av kartene. Det betyr hyppig revidering av de sentrale og mest brukte
kartene og noe sjeldnere for de mer perifere - minst brukte.
Klubben har tilfredsstillende oppdaterte georefererte kart på vestsiden av E18 som burde
dekke behovet for skogsterreng i perioden. Også skolekartene er oppgradert og burde dekke
krav til opplæring i skolen i henhold til læreplanverket.
Kartutvalgets oppgave er å administrere større kartprosjekter. Gjeldene kartplan for
perioden 2019-2021 er som følger:
•
•

Ula
Heisetra
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Når det gjelder behov for mindre ekstern oppgradering av kart til egne løp, treninger, Tur-O
og Stolpejakten tar løypelegger direkte kontakt med klubbens kontaktperson og avtaler pris
som blir belastes arrangementet.
4.5

Tur-orientering

Utvalget har bestått av Elsa Lystad, Petter Lystad, Ole Bratbakk, Agnes Skarholt
Ann Kristin Bjerke Evensen og Anne Lise Andreassen (leder)
Tur-orientering har i 2018 solgt 660 konvolutter som er ganske likt fjoråret. Det har generert
inntekter på over kr. 200 000 til klubben. Den ekstra varme sommeren fristet ikke til
skogsturer og økning i salget.
Utvikling skjer på nettet og siden 2017 er vi på Facebook, noe som øker informasjonen om
aktiviteten. Det er mange brukere som nett-registrerer sine besøkte poster. Vi startet i 2017
med nettbestilling, og 13 konvolutter er sendt i posten. Det er også mulig å registrere sine
poster med en Tur-o app.
Tur-orientering har fast kjerne deltakere, og det er en fantastisk aktivitet. Vi har fått mye
markedsføring i lokalavisa og salget av gavekort som julepresang er stabilt. Som i 2017 og
2016 har vi hatt med kart fra klubbene i Andebu og Stokke. Antall poster har derfor vært 100
og det har vært mottatt positivt. I 2019 har vi valgt å avvikle samarbeidet, men med
mulighet for å kjøpe kart av klubbene for selv å legge ut postene.
Det er avholdt flere møter i utvalget internt og vi samarbeider tett med kartutvalget og VDG.
Årets største dugnad er å pakke 700 stk. tur-o konvolutter, men det er bare moro med tanke
på de positive tilbakemeldinger vi får fra brukerne. Vi har fokus på økt kvalitet på poster og
kart.
Det ble benyttet 5 terreng i 2018: Ula, Yxenøy, Preståsen, Stiåsen og Hjertås. I tillegg Olsåsen
(Stokke) og Håsken (Andebu) så antall poster var 100 stk.
Vi fikk ikke midler fra SAS til dette samarbeidet i 2018, og det er årsaken til økte kostnader.
Vi hadde bra oppslutning på avslutningskvelden for sesongen. Det er snart for liten plass på
Furustad Grendehus. Kosmos pokalen deles ut etter loddtrekning til en familie som har klart
gullmerket. I år ble det familien Vataker/Liverød som skal ha pokalen i ett år.
4.6

Arrangementsutvalget

Arrangementsutvalget har i 2018 bestått av Jo-Børre Eikås og Kari Christiansen. Vårt arbeid
består i å fastsette klubbens arrangement, finne løpsledere og løypeleggere, samt personer
som kan være teknisk delegert (TD) på andre løp i kretsen.
2018 har vært et aktivt arrangements år for SOK (se oversikt under). Den største jobben var
gjennomføringen av NM-helgen 21. – 23. september. Her fikk vi god deltakelse av både
topp- og breddeløpere. Løpslederne og løypeleggerne denne helgen fortjener en spesielt
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stor takk, men den fantastiske dugnadsinnsatsen til alle medlemmene var helt nødvendig for
at dette ble en vellykket helg. Tusen takk, alle sammen!
Gjennomførte arrangement 2018:
Arrangement

Dato

Løpsleder

Løypelegger

Kart

Vestfold 2dagers
Vestfold vårcup

24.3
29.4
5.6

Kjetil Kløvstad

Per Erik Larsen

Hjertås

Anne Lise
Andreassen

Martin Hasle og
Cornelius Bjørk

Goksjø/
Fevang

204

Klubbmesterska
p med Hedrum
(sprint)
59 grader nord

14.6
23.8

Knut Gjone

Kari Christiansen
og Oskar Kaaløy

Hjertnes /
Ranvik

95

8. – 9.9

Jo-Børre Eikås

Norgescup
(sprint)

21.9

Norgescup, Oidol og
Publikumsløp

22.9

Arne Håkon
Jørgensen,
assistent Roar
Nilsen
Arne Håkon
Jørgensen og
Roar Nilsen

NM junior
stafett og
jaktstart senior

23.9

Marummila
Sandefjord
Christmas City
Race

14.10
12.12

Arne Håkon
Jørgensen
assistent Roar
Nilsen
Sturle Furland
Jo-Børre Eikås

Antall
deltakere
237

31 MOT TVungdomme
r
297

Per Erik Larsen

Bugården

Stein Martinsen
(NC og O-idol).
Marius
Martinsen
(publikumsløp)
Knut Ivar
Johansen

Gallis

361 +
271

Gallis

Sturle Furland
Oskar Kaaløy og
Kari Christiansen

Marum
Bugården

Stafett: 94
lag
Jaktstart:
74
172
117

I 2019 skal Sandefjord OK arrangere følgende løp:
Arrangement
Nattløp

Dato
Fredag 29.03

Vestfold 2dagers

Lørdag 30.03

Løpsleder
Knut Gjone og
Arne Håkon
Jørgensen
Knut Gjone og
Arne Håkon
Jørgensen
7

Løypelegger
Kart / sted
Trond Gjelstad Marum
Store Bergan
skole
Gullik
Østerøya
Gulliksen og
Skjellvika
Kine Gulliksen

SOK årsmøte

Arrangement
Vestfold vårcup
Sprint

Dato
Tirsdag 4. juni

Løpsleder
Einar Klavenes

Klubbmesterskap Torsdag 13.06
mellomdistanse Samarbeid
med Hedrum
Sandefjord City
Race
KM langdistanse

Tirsdag 25.
juni
Lørdag 31.08

Hilde Kløvstad

59-grader nord

Lørdag og
søndag 7. – 8.
september
Tirsdag 24.
september

Jo-Børre Eikås

Søndag 13.10

Jo-Børre Eikås

Vestfold høstcup
Sprint /
mellomdistanse
Marummila

Anne Lise
Andreassen

Hans Gøran
Bjørk

Løypelegger
Gjendine
Gjelstad
Rebård og Tiri
Rebård
Kari
Christiansen
og Oskar
Kaaløy
Per Erik Larsen
Sturle Furland

Jonas Eikås

Kart / sted
Bugården
Bugårdsparken
Grubesand

Sprintkart
Sandefjord
Gallis
Rismyr / Kodal
skole

Stiåsen
Vonheim?
Marum

Vi håper vi også i 2019 vil møte positive medlemmer når vi spør etter dugnadshjelp for å
gjennomføre klubbens arrangement!
4.7

Vegetasjon Dyreliv Grunneiere (VDG)

Utvalget har bestått av Tiri Rebård. Følgende arbeid er gjennomført:
•
•

Utsendelse av informasjon om treningsløp, orienteringsløp og turorientering til
aktuelle grunneierlag og større berørte grunneiere.
Kommunikasjon med grunneiere som har hatt spørsmål og ønsker vedrørende våre
arrangementer i 2018.

Grunneierne er bevist i forhold til vern av vilt, særlig om våren, og i forhold til jakt om
høsten. De ønsker at vi rydder opp etter oss, herunder tar inn poster vi henger ut.
Våren er en sårbar tid og VDG tenker at vi særlig i denne perioden bør legge aktiviteter og
løyper i områder hvor vi ikke forstyrrer dyra unødig i forhold til hva de er vant med.
I områder som brukes bør det står igjen friområder til dyra.
Jaktsesongen er også̊ en sårbar tid. I områder med jakt og jaktinteresser er det også̊ viktig at
vi farer varsomt frem og i overensstemmelse med ønsker fra grunneierne.
Vi må̊ fortsette å informere berørte grunneiere og grunneierlag om klubbens planlagte
aktiviteter og samtidig lytte til og ta hensyn til de tilbakemeldinger vi får.
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Samarbeidet med grunneierne i 2018 har fra VDG sin side fungert bra.
VDG har, i samarbeid med klubbens aktuelle utvalg, forsøkt å ivareta signaliserte ønsker.
De fleste grunneiere er positive til vår idrett så lenge de får informasjon, kan påvirke viktige
forhold og så lenge vi rydder opp etter oss. Det er viktig at vi har et godt forhold til
grunneiere.
4.8

Materialforvalter

Utvalget har bestått av Jon Ringdal (ansvarlig for teknisk utstyr), Tor Eivind Bergsvåg og Ole
Brattbakk. Det har ikke vært noen vesentlige aktiviteter eller innkjøp i 2018.
4.9

Miljø og media utvalget

Utvalget har bestått av Trine Rønning, Rikke Nerlie, Stine Arntzen og Knut Gjone (leder)
Det er i perioden avholdt tre utvalgsmøter, og ellers har det vært kontakt på e-post, på
treninger og på konkurranser. Utvalget har som mål å skape et best mulig klubbmiljø, og å
informere om klubbens aktiviteter til klubbens medlemmer, samt til nye o-løpere. Utvalget
har i 2018 arrangert klubbturer og klubbkvelder. Utvalget har på websiden til SOK, Facebook
og e-post til klubbens medlemmer informert om aktiviteter og gode prestasjoner. Utvalget
har vært ansvarlig for kveldsmat ved to klubbkvelder på Breidablikk ungdomsskole, samt
vært ansvarlig for ukentlig innkjøp av frukt til vintertreningene på Breidablikk.
Aktiviteter i 2018
26. -28. januar
9. februar
5. april

Sosialtur til Hjartdal storhytte. Klubbtur for alle, med fokus på nye
rekruttforeldre.
Årsmøtefest. Øvre Myra. For klubbens medlemmer
Bowlingmesterskap i samarbeid med Stokke IL. For alle med fokus på
rekrutter.

14.-15. april

Norwegian Spring. Klubbtur og leie av speiderhytte i Halden for alle

19.-21. mai

Pinseløp Kongsberg, klubbtur og leie av barnehagen Mormors Have.
For alle med fokus på rekruttfamilier /ozon.

28. juni-1. juli

Sørlandsgaloppen, klubbtur og leie av hus på Hove leirsted. For alle
klubbens medlemmer.

23. august

Ansvarlig for felles klubbmesterskap med Hedrum OL ved Ranvik
ungdomsskole. Mat og drikke til alle deltagerne.

7.-9. september

Klubbtur for veteraner (35+) til veteranmesterskapet på Ås.
Overnatting på Sørmarka.

20. oktober

Felles hjemreise med båten fra Blodslitet/Strømstad.
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14. november
4.10

Grøtfest og årsavslutning på Furustad Grendehus med grøtservering og
utlodning.

Finansutvalget

Utvalget har bestått av Kjetil Kløvstad. Det er søkt om en rekke tilskudd gjennom året:
•
•
•
•
•
•
•

Tilskudd til det frivillige foreningsliv
Lokale aktivitetsmidler (LAM) - via Sandefjord Idrettsråd
Sponsorstøtte
Bingo
Grasrotandelen
MVA kompensasjon
Stolpejakten

Finansutvalget har også bistått kartutvalget med søknader om tilskudd på kart.
4.11

Oppmannsutvalget

Utvalget har bestått av Trond Gjelstad.
I sesongen 2018 har det vært en økning i antall starter i forhold til de siste årene. En må
faktisk helt tilbake til år 2007 for et år med flere starter. Spesielt er det gledelig at det har
vært en god økning for både gutter og jenter under 17 år.
Klubben har dekket startkontingenter for alle under 25 år hele året. Perioden for
egenbetaling for løpere >25 år har vært ferieløp i sommerferien + løp utenfor Skandinavia
resten av året. Løperne har selv betalt etteranmeldingsgebyr. De har dessuten betalt
startkontingent når de har vært påmeldt men ikke startet.
Se vedlegg for antall starter i individuelle terminfestede løp, O-festivalen, Sørlandsgaloppen,
Pinseløpet Kongsberg, Vestfoldkarusellen og deltakelsen i stafetter. Se også vedlegg for noen
av årets høydepunkter.
Sak nr. 5

Regnskap 2018 og revisors beretning

Regnskap blir utlevert og revisjonsberetning vil bli lest opp på årsmøtet.
Klubbens resultat endte på kr. 51.421 (26.880) mot budsjett kr. -180.000.
Totale driftsinntekter på kr. 1.322.089 (1.019.103) ligger kr. 386.089 over budsjett som
skyldes i hovedsak økte inntekter fra NM helga og høyere egenandeler relatert til økt
aktivitet.
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Totale driftskostnader på kr. 1.286.997 (1.202.987) ligger kr. 150.208 over budsjett som
skyldes i hovedsak økte kostnader fra NM helga og økt aktivitet vedørende samlinger og
fellesturer.
Det økonomiske resultatet fra NM helga ble på kr. 191.701 mot budsjett på kr. 100.000 som
vi kan se oss meget fornøyd med. All honnør til involverte parter.
Klubbens likviditet er tilfredsstillende. Totale eiendeler er kr. 2.213.287 (2.175.668) som i
hovedsak består av bankinnskudd. Total gjeld var på kr. 83.595 (97.407) som hovedsakelig
relateres til diverse avsetninger.
Styret foreslår at årets overskudd på kr. 53.666 disponeres på følgende måte;
Uttak av minnefond
Overføres egenkapital
Totalt

(50.000) *
103.666
53.666

* - ihht. årsmøtevedtak i 2018
Sak nr. 6

Budsjett 2019

Budsjett blir utlevert og gjennomgått på årsmøtet.
Sak nr. 7

Innkomne forslag

Ingen innkomne saker til behandling.
Sak nr. 8

Fastsettelse av medlemskontingent

Styret foreslår å holde medlemskontingenten uforandret. Totale inntekter for 2018 var på kr.
50.100 (56.212). Forslag til kontingentsatser for 2018:
Medlem
Rekrutt 1. år
Barn og ungdom (under 25 år)
Senior (over 25 år)
Familie med barn (dekker barn under 25 år)
Støttemedlem

Kontingent
240,420,600,1.440,120,-

Treningsavgiften opprettholdes på samme nivå; kr. 0,-
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Sak nr. 9

Fastsettelse av organisasjonsplan for 2019

Nedenfor er ihht. gjeldende Lov for Sandefjord Orienteringsklubb vedtatt på årsmøte
05.02.2016 (som forøvrig tilsvarer NIF´s regelverk og lovnorm).
Klubben ledes og forpliktes av styret. I tillegg til å representere klubben utad er styrets
primærfunksjoner;
a)
b)
c)
d)

Arrangere årsmøte
Forsvarlig økonomistyring
Oppnevne og følge opp utvalg ihht. aktivitetsmål
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen (p.t. leder for treningsutvalget) og
barneidretten (p.t. leder for rekrutt)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det. I 2018 har det vært avholdt 3
styremøter hvorav 2 møter sammen med utvalgene.
Med bakgrunn i at medlemstallet i SOK fortsatt er fallende og at en del av klubbens
ressurspersoner gjennom lang tid ønsker å trappe ned utvalgsdeltagelse, har styret etter en
samlet vurdering foreslått å kutte 3 utvalg.
Kartutvalget, treningsutvalget og finansutvalget blir inntil videre avviklet. Styret blir
forsterket i forhold til de seneste år, og overtar ansvaret for disse utvalgene.
Det er ikke planlagt utvikling av nye kart i nær fremtid, kun revidering av eksisterende kart.
Dette dreier seg i stor grad om kjøp av tjenester. Videre blir de fremste premissgiverne for
kart tungt representert i styret gjennom arrangement og treningsansvarlig.
Når det gjelder treningsutvalget har både Per Erik, Marius og Stein frasagt seg gjenvalg. Disse
er vanskelig å erstatte med tanke på̊ å få et velfungerende utvalg på̊ et svært viktig område
for klubben. Styret foreslår derfor at retningsdiskusjonen for klubbens treninger legges til
styret, hvor det besittes topp o-teknisk kompetanse hos Knut Ivar, Kari og Sturle. Her er og
ungdoms- og barnesiden i klubben representert gjennom Knut, Jo Børre og Sturle.
Endringene vil medføre at de tidligere ressurspersonene i treningsutvalget frigjøres til
løypelegging og ad-hoc oppgaver, mens styret blir premissgiver for klubbens treningsarbeid.
Klubben har hatt et høyt aktivitetsnivå̊ når det gjelder treninger i 2018 og det planlegges for
minst like høy aktivitet fremover.
Styrets forslag til organisering av utvalg for 2019 er dermed som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rekrutt
Arrangement
Vegetasjon Dyreliv Grunneiere (VDG)
Miljø & Media
Oppmann
Tur-O
Material
12
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Sak nr. 10

Valg

Følgende minimum funksjoner skal besettes ihht. gjeldende Lov for Sandefjord
Orienteringsklubb:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leder
Nestleder
1 styremedlem og 1 varamedlem
Valg til utvalg ihht. vedtatt organisasjonsplan for 2019
2 revisorer
Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Valgkomitéens forslag er som følger og vil bli stemt over på årsmøtet:
Styret *
Leder
Arrangement
Rekrutt
Trening
Arrangement, ungdom

Navn
Knut Gjone
Kari Christiansen
Sturle Furland
Knut Ivar Johannessen
Jo-Børre Eikås

Merknad
Ikke på valg, valgt for 2 år i 2018
Ikke på valg, valgt for 2 år i 2018
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år

* - får også ansvar for treninger, kart og finans

Utvalg
Rekrutt

Leder
Sturle Furland

Arrangement
VDG
Miljø & Media
Oppmann
Tur-O

Kari Christiansen
Tiri Rebård
Sigrun Gjone
Trond Gjelstad
Anne Lise Andreassen

Material

-

Øvrige funksjoner
Revisor
Valgkomité
Regnskapsfører
SOK - drakter
Medlemsregister

Ansvarlige
Berit Lund Hansen, Tom Olav Guren
Kjetil Kløvstad, Jo Børre Eikås
Accosta AS v/Hilde Kløvstad
Lill Ann Torp
Kjetil Kløvstad
13

Medlemmer
Mariann Arvesen, Ellen
Kristine Strøm Juliussen, Einar
Klavenes, Kari Hasaas Klavenes
Jo-Børre Eikås
Stine Arntzen, Wenche Strøm
Agnes Skarholt, Elsa Lystad,
Lars Petter Lystad, Ole R.
Brattbakk, Ann Kristin Bjerke
Evensen
Jon Ringdal (teknisk), Tor
Eivind Bergsvåg og Ole
Brattbakk

SOK årsmøte

Starter i individuelle terminfestede løp:
År

Antall Damer Herrer

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

1665
1405
1395
1255
1442
1443
1279
1234
1114
1253
1307
1686
1708
1954
1755
1833
1531
1239
1109
1130
1013
1306
1440

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

779
637
624
594
679
705
655
631
537
612
605
849
785
869
806
835
642
455

876
766
771
662
763
738
624
606
577
643
706
837
923
1085
949
998
889
784

Damer<17år
315
151
156
242
252
221
209
224
219
231
247
408
341
311
292
337
301
140

O-festivalen
Sørlandsgaloppen
63 starter (Oslo) 113 starter (4 løp Agder)
43 starter (Oppd) 122 starter (4 løp Vestf)
75 starter
59 starter
58 starter
131 starter (Rauland)
83 starter
23 starter
97 starter
106 starter (4 løp Vestf)
54 starter
28 starter
60 starter
58 starter
31 starter
15 starter
70 starter
189 starter (Vestfold)
75 starter
50 starter
92 starter
226 starter
70 starter
120 starter
99 starter
244 starter (Vestfold)
111 starter
157 starter
81 starter
244 starter
41 starter
237 starter
89 starter
201starter (Vestfold)
28 starter
169 starter

Vestfoldkarusell (midtukeløp)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Vårcup
231 starter
187 starter
207 starter
194 starter
262 starter
218 starter
249 starter
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Herrer<17år
368
281
241
183
192
211
156
138
123
169
192
267
282
367
341
299
316
223

Pinse Kongsb.
82 starter
71 starter
67 starter (kun 2 løp)
97 starter
99 starter
72 starter (kun 2 løp)
104 starter
97 starter
100 starter
114 starter
59 starter
129 starter
136 starter
146 starter
156 starter
173 starter
103 starter
77 starter

Totalt
258 starter
236 starter
201 starter
286 starter
205 starter
275 starter
186 starter
215 starter
146 starter
373 starter
184 starter
447 starter
326 starter
489 starter
424 starter
508 starter
380 starter
367 starter
197 starter

Høstcup/nattcup
162 starter
177 starter
138 starter
124 starter
216 starter
199 starter
143 starter

Totalt
393 starter
364 starter
345 starter
318 starter
476 starter
417 starter
392 starter

SOK årsmøte

NOEN

AV

ÅRETS

HØYDEPUNKTER

Hovedløp for yngre - sprint
D15
Gjendine Gjelstad Rebård

Plass
14

Hovedløp for yngre - langdistanse
D15
Gjendine Gjelstad Rebård

Plass
43

2018

H14
H14
H16

Benjamin Gjone
Anders Klavenes
Jonas Eikås

Plass
25
29
61

H14
H14
H14
H16
H16

Benjamin Gjone
Anders Klavenes
Theodor Bjørk
Cornelius Bjørk
Jonas Eikås

Plass
15
31
45
29
39

H16

Cornelius Bjørk

H17-20

Cornelius Bjørk
Jonas Eikås
Hallvard Foss

O-idol

NM Stafett jr
D17-20
Signe B. Jørgensen
Maria Prestbøen
Ella A. Hagen

Plass
17

Veteranmesterskapet - sprint
D55
Kari Christiansen

Plass
1

Veteranmesterskapet - mellomdistanse
D55
Kari Christiansen

1

Veteranmesterskapet - langdistanse
D55
Kari Christiansen

3

4

Plass
18

Plass

KM - Langdistanse
H13-14
H13-14
H15-16

Benjamin Gjone
Gabriel Gjone
Cornelius Bjørk

Gull
Bronse
Gull

KM - Mellomdistanse
D21
Kari Christiansen

Gull

H13-14
H13-14
H15-16

Benjamin Gjone
Brage Eikås
Cornelius Bjørk

Sølv
Bronse
Gull

KM - Sprint
D15-16
Gjendine Gjelstad Rebård
D21
Kari Christiansen

Sølv
Gull

H13-14
H13-14
H15-16

Benjamin Gjone
Gabriel Gjone
Cornelius Bjørk

Sølv
Bronse
Gull

Sølv

H17

Cornelius Bjørk
Knut Ivar Johansen
Trond Gjelstad

Gull

H13
H16

Gabriel Gjone
Cornelius Bjørk

H13
H14

Gabriel Gjone
Benjamin Gjone

3
4

H13
H16

Gabirel Gjone
Cornelius Bjørk

3
6

H15-16
H80
H15-16

Cornelius Bjørk
Oddvar Gjelstad
Benjamin Gjone

KM Stafett
D17
Ella Arentz Hagen
Annette Arentz
Tiri Rebård

O-festivalen - Sprint

Plass

Plass
9
4

O-festivalen - Langdistanse

O-festivalen - Mellomdistanse

Blodslitet
D55
Kari Christiansen

Plass
1

Plass

15

1
2
6

