
Saksdokument styremøte nr. 1/2021, mandag 1. februar  

Innkalt: Hans Olav Hygen, Terje Linløkken, Dag Haugland, Tone Bakken, Jenny Emilie Herredsvela, 
Thomas Grøstad, Øyvind Haug, Karl Gustafsen og Odin Tellesbø 
Karl Gustavsen med som kasserer. 
Forfall:   Tone Bakken, Jenny Emilie Herredsvela 
Sted: Digitalt møte, kl. 20:00-21:30, https://meet.jit.si/%C3%98stmarka  

 
Sak nr. Innhold Ansvar 

1/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent.  

Alle 

2/2021 Årsmøte 2021, onsdag 17. februar, kl. 1800 
Digitalt via Jitsi, back up via Zoom. 
Utsendelse av årsmøtedokumenter senest 10. februar. 
Gjennomgang av årsmøtedokumentene 

1. årsberetninger og årsmeldinger fra utvalgene 
2. Regnskap 2020 og budsjett 2021 
3. Medlemsregister og betaling av kontingent via Klubbadmin, 

kontingent for 2021 
4. Organisasjonsplan 
5. Valgkomiten 2021:  

 
Forslag til årsmøtet 

1. Forslag fra valgkomiteen: Webansvarlig legges til nestleder i 
styret 

2. Søknad om NM-ultralang 2024 
3. Ansettelse av fysisk trener 
4. Fra Ingrid Nermoen / Hanne Margrethe Sandernes: 

Organisering av blomsterdugnaden. 
5. Fra Sverre Sandernes og styret: Hvordan øke rekrutteringen til 

klubben? 
Gjennomgått og oppdatert direkte i årsmøtedokumentene.  

 
Hans Olav 

3/2021 Aktiviteter vinteren og våren 2020 
Treningsplaner og samlinger for rekrutter, ungdom/jr og voksne 
Verdens Orienteringsdag (WOD) 2021 19. mai. 
Utsettes til neste styremøte 

Terje/Odin 

4/2021  Eventuelt 
Blomsterdugnad 13. og 14. februar, 3 * 3 turer 
Alternativ 1: Be ungdommer/jr om å kjøre. Halvparten til klubben, 
halvparten til en utøver konto. 
Alternativ 2:  Be ungdommer/jr om å kjøre. Alt til en utøver konto. 
Alternativ 3: Si fra oss kjøringa. 

Alle  

https://meet.jit.si/%C3%98stmarka


Vedtak: Alternativ 2, hvis problemer å fylle opp kan andre medlemmer 
kjøre og få tilsvarende vilkår. Odin oppdaterer årsmøtedokumentene. 

 
Egenandel treningssamling Camp Guardamar 
En mor med to rekrutter som deltok på treningssamlingen i Spania måtte 
avbryte oppholdet etter 2 dager da datter ble syk. I tillegg til flyreise på kr 
8406 som ble kjøpt selv, skulle de betalt kr 7 141 for leiebil, kost og losji. 
Hjemreisen ble ikke dekket av egen forsikring, da selskapet mente hun 
skulle ha oppsøkt lokalt sykehus først. Mor betalte ca. kr 1000 ved utsjekk 
(ikke dokumentert) og kr 700 i taxi til flyplassen. Flyreisen hjem kostet kr 
3252 og kollektivtransport fra Torp kr 613. Utgifter til mat på hjemreisen tas 
ikke med. 
  
Økonomiutvalgets forslag er at vi avskriver hele eller deler av beløpet med 
utgangspunkt i omstendighetene: 
1. Vi er sent ute med kravet.  
2. Omstendighetene rundt barnets sykdom og at de ikke fikk dekket 
kostnadene gjennom egen forsikring  
3. Sist men ikke minst at vi benyttet den siste bungalowen selv for utøverne 
de siste dagene. 

 
Vedtak: Klubben ettergir hele beløpet.   

 
Neste styremøte: Mandager kl. 2000-2130 på Jitsi, https://meet.jit.si/%C3%98stmarka, eller 
Lørenskog vgs. 

• Mars 8. 
• April 12. 
• Mai 10. 
• Juni 7. 

 
Referent: Odin 

https://meet.jit.si/%C3%98stmarka

