OPPMANNSMØTE TORSDAG 7. MARS 2019

Sak 1: Kurs v/Nestleder
Kurset blir avholdt med teoridel tirsdag 26. mars på Forus Sportssenter. Praksisdel i
sammenheng med første løpet i Ølbergskogen onsdag 27.mars.
Dersom det er noen som ikke kan på teoridelen er det mulig å ta kontakt med SUS BIL de
har kurset på mandag 25.03, for å høre med dem om det er ledig hos dem.
Info ligger ute på nettsidene.
Sak 2: Materiell v/Ove
Det blir kjøpt inn nye stoler til de nye bordene. Det blir litt småflikking på hengeren i løpet av
sesongen. Henting av hengeren kan avtales med arrangøren som har løpet før, ellers så har
hengeren plass i parkeringshuset til Forsuss sportssenter og nøkkelen ligger i resepsjonen.
Vær tålmodig med de som er i resepsjonen, ikke alle vet helt hvor nøkkelen ligger. Vi er
heldige som får lov til å parkere den under tak hos dem

Sak 3: Terminliste v/Tor Sverre
Det var en ledig dato når terminlisten ble sluppet i år. 15 mai hadde ingen tatt. Det er viktig at
all informasjonen er fylt ut på søknadsskjemaene slik at man kan få ta i de som arrangerer.
Det er også slik at prøvetrykk skal sendes til dersom kartet ikke er NOF-godkjent. Dette skal
sendes pr. post i god tid eller gis på løp.
Sak 4: Eventuelt
Husk å oppdatere mailadressene og hvem det er som er oppmenn i de ulike klubbene.

Sandnes, 11. Mars 2019

Bjørnar Sandsmark
Leder o-styret

Tilstede:
Lars Primstad
Eli Frafjord
Ragnvald Frøyland
Trude Hermandsrud
Anne Marie Gausel
Rune Hatte
Tor Gunnar Osen
Ragnar Rossavik
Wibeke Lende
Magne Habbestad
Kristin Skadsem
Tor Sverre Skåra
Ove Oaland
Arne Hetlelid
Trine Scheie
Bjørnar Sandsmark

Klepp Kommune
Sandnes parebank
Time Kommune
Stavanger Kommune BIL
SUS BIL
Avinor Sola BIL
Equinor
Sola Kommune
Norconsult
Apply Sørco
AkerBP
Covent
Equinor
Schlumberger BIL
Klepp Kommune
Lærerne

