Kretstinget 2018

Beslutningssak: Styrets forslag til fordeling av VO-midler
Forslag til vedtak:
1. Kretstinget godkjenner styrets forslag til fordeling av avsatte VO-midler fra 2015-2016 som
innebærer at kr. 66 000,- fordeles på 10 klubber etter antall gjennomførte kurs.
2. Kretstinget ber klubbene innskjerpe sine administrative rutiner slik at de melder inn sine
kurs/arrangement som er berettiget til VO-midler.
Saksframstilling
Bakgrunn
Det henvises til vedtak på kretstinget 2017 med bakgrunn i revisors rapport og avsetningen på kr.
68 024,- i regnskapet.
Kretsen hadde søkt om VO-midler på vegne av klubbene i 2015-2016 knyttet til mindre Oløp/Nærløpsserier/Tur-O. Revisor har konkludert med at etablert praksis ikke var iht. retningslinjene
for slike midler.
Styrets vurdering
Styret har konkludert med at praksisen hvor NOOK står som søker skal opphøre og det er ikke søkt
om slike midler i kretsens regi i 2017. En har samtidig konkludert med at ikke er hensiktsmessig å gå
gjennom hver søknad for å kontrollere berettigelsen av de innvilgede tilskudd for 2015-2016.
Rutinene for å følge opp på dette området synes ikke gode nok blant klubbene i Nordland. Fra NOF
ble det sendt ut info/skjema ang. dette i oktober og pr. 5.januar 2018 meldte NOF at ingen klubber i
Nordland reagerte. Lene Kinneberg i NOF etterlyste spesielt innmelding fra spesielt B & OI og Mo OK
ang VO midler til O-løp i 2017, Barents og NNM….
Det synes åpenbart at rutinene i klubbene må forbedres.
Styret har i samarbeid med kretskontoret gått gjennom fordelingen mellom klubbene via arkivet i
sportsadmin.no. Det er via NOOK rapportert 10 kurs i 2015 og 12 i 2016. Det foreslås at kretsen
beholder kr. 2 024,- som behandlingsgodtgjørelse og at vi runder av til kr. 3000.- pr kurs.
Sortland
Stokmarknes
Kabelvåg
B&OI
Tverlandet
Fauske
Meløy OK
Mo OK
Korgen

1 kurs
1 kurs
1 kurs
7 kurs
1 kurs
1 kurs
1 kurs
6 kurs
2 kurs

kr. 3.000.« 3.000.« 3.000.« 21.000.« 3.000.« 3.000.« 3.000.« 18.000.« 6.000.-

Herringen
Sum:

Kretsstyret
Forslag fordeling restanser i VO-midlene kr. 68024.- jfr. regnskap 2017
VO-kursene omfattet : Mindre o-løp/ Nærløpsserier/TUR-O
Rapportert 10 kurs 2015 og 12 i 2017
Fordelinga baseres på rapporteringene i arkivet til sportsadmin.no
Fordelinga:
5.januar 2018:
Til aktuelle klubber i NOOK:

Hei, godt nytt år!

Ole Petter Rundhaug
NOOK Leder

1 kurs
22 kurs

« 3.000.kr. 66.000.-

