Kretstinget 2018

Beslutningssak: Forlengelse av avtale med Jan Gaute Buvik som adm. ressurs for NOOK
Forslag til vedtak:
1. Gjeldende avtale forlenges med 1 år og gjelder fram til 1.april 2019
2. Styret gis fullmakt til å regulere honoraret innenfor vedtatt budsjett
Bakgrunn
Avtalen ble signert 16.oktober 2016 med gyldighet fra 1.februar 2016. m til 1.april 2017. Den var
oppe som sak på Kretstinget for 2017. Deretter er avtalen løpende med 3 mnd. oppsigelsestid som
regnes fra dato til dato. Styret har drøftet avtalen og konkludert med at det er nødvendig med en slik
administrativ ressurs.
Avtalen konkretiserer hvilke oppgaver Jan Gaute skal løse for NOOK i forhold til orienteringsaktivitet
og administrativ avlastning.
Årsmeldingen for 2017 inneholder en egen rapport fra «Kretskontoret» og synliggjør hvilke oppgaver
som har vært løst i 2017.
Vurdering
Styret i NOOK består av få personer og den administrative kapasiteten er begrenset. Samtidig er det
få ledige ressurser i klubbene å trekke på. Det vurderes derfor som svært positivt at Jan Gaute er
åpen for å fortsatt gjøre en innsats for kretsen og styret anbefaler at avtalen forlenges. Rollen som
sekretær i styremøtene har delvis vært fulgt opp av Jan Gaute samtidig som han har fulgt opp
administrative rutiner i lag med kasserer og initiert O-aktivitet.
I dagens styre er det en viss funksjonsfordeling, men den må konkretiseres ytterligere i lag med Jan
Gaute ut fra de erfaringene vi har høstet siste år. Følgende funksjoner er fordelt mellom styrets
medlemmer:
-

Leder – innkalling, forberedelse og oppfølging av styremøter
Kasserer – løpende økonomioppfølging, regnskap
Styremedlem – Web-ansvarlig
Styremedlem – kartansvarlig (funksjonen har vært knyttet til et varamedlem)

Det vil være behov for en ytterligere konkretisering innenfor styret for 2018:
-

Styremedlem – ansvar for terminliste/aktivitetsplan
Ungdomsrepresentant – oppfølging av ungdomsutvalget i lag med leder

En slik modell betinger en dialog mellom flere av styrets medlemmer og Jan Gaute.
I forbindelse med «Sak Strategiplan 2018-2020» inviteres det til diskusjon om NOOK skal arbeide for
å få opp et 3-årig prosjekt som kan gi grunnlag for en sterkere satsing.
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