
Saksdokument styremøte nr. 2/2021, mandag 8. mars  

Innkalt: Hans Olav Hygen, Terje Linløkken, Dag Haugland, Camilla Svensvik, Jenny Emilie Herredsvela, 
Øyvind Haug, Karl Gustavsen og Odin Tellesbø 
Forfall: Jenny Emilie Herredsvela 
Sted: Digitalt møte, kl. 20:00-21:30, Google Meet 

 

Sak nr. Innhold Ansvar 

5/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent.  

Alle 

6/2021 Oppfølging fra årsmøte 2021 
1. Oppdatering av organisasjonsplan 

Oppdatert og justert 
2. Søknad om NM-ultralang 2024 

Odin søker NOF innen fristen. 
3. Ansettelse av fysisk trener 

Ansvaret overføres til treningsutvalget 
4. Organisering av blomsterdugnaden 

Planer for organiseringen ble lagt i møte med Siv, Hanne 
Margrete, Odin og Margit i starten av mars. Det er viktig med 
nok sjåfører, skaffe oversikt over aktive medlemmer i god tid før 
dugnaden og skape en forventning om deltagelse. Turene 
nærmest julaften ønskes fylt opp først.  

5. Fra Sverre Sandernes og styret: Hvordan øke rekrutteringen til 
klubben? 

Park-o-karusellen 
Flyer som deles ut på skolen  
Ta med en venn 
Bedre inkludering av nye medlemmer 
Hvordan få med nye voksne medlemmer 
Inkludere foreldrene til rekruttene 
Foreldrekurs 
Invitere unge og voksne til å delta på treningsløp med enkle 
løyper 
Sikre overgang fra stolpejakt til tur-o til trening til klubbløp. 
Sikre gode overganger mellom rekrutt, ungdom og junior. 
Sosiale aktiviteter 

 
Prosess forslag: Klubbkveld med mat etter en trening/løp, 
idemyldring, prioritering av tiltak vi tror har stor effekt, velge ut 
ansvarlige (hva kan jeg tenke meg å hjelpe til med?) Straks 
forholdene tillater det (april-juni) 

 

Odin 

 
Treningsutv. 

 
Odin 



7/2021 Aktiviteter vinteren og våren 2020 
Treningsplaner og samlinger for rekrutter, ungdom/jr og voksne 
Verdens Orienteringsdag (WOD) 2021 19. mai. 
Østmarka Open på tirsdager ligger i Eventor. Oslo City cup avlyst, 
vårløpene i Østfold blir nok avlyst. Det samme med Unionsmatchen.  
Tas på neste styremøte. 

Terje/Odin 

8/2021 Politiattestansvarlig 
Bestemme politiattestansvarlig med vara 
Leder er ansvarlig, nestleder vara. Legges inn i organisasjonsplanen.  

 

Odin 

9/2021 Søknad om aktivitetsmidler NOF 
Skal vi søke om midler? 
Skal vi gjennomføre noen arrangementer? 
Odin sender inn 

 
Odin 

10/2021 Saker fra årshjulet 
• Oppdatere kontaktinfo hos kommunene - Odin 

• Søke om friluftsmidler og støtte Viken Idrettskrets - Karl 

• Søke aktivitetsmidler fylkesmannen - Karl 

• Søke Sparebankstiftelsen om midler - Karl 

• Oppnevne representanter til kretsting og Idrettsråd - utpekes når det 
blir aktuelt.  

• Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen, samt 
oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen - utført 

• Oppfølging av årsmøtevedtak - styret på gang 

• Registrere ny styresammensetning i BRREG. - utført 

• Politiattester. Alle nye med tillitsverv knyttet til barn og unge fyller ut 
skjema. - følges opp av leder 

• Sende ut betalingsinformasjon for medlemskontingenten til alle - Karl 

• Rapportere endringer av post og e-postadresser - Karl i Klubbadmin 

• Arrangere familiesamling på ski . Utgår 

• Obligatorisk brannvernkurs i Rælingen kommune (hvis leie av lokaler) - 
utgår 

• Vintersamling - utgår 

• Konstituerende styremøte - ok 

• Søke kommunene om treningstider - Terje 

• Søke kommunale midler Rælingen kommune, frist ca. 15. mars - Karl 

• Søknad om tilskudd til aktivitetsmidler fra o-forbundet, frist ca. 20. 
mars - Odin 

• Søke om spillemidler til utstyr via Sportsadmin, frist ca. 10. mars - 
utført 

• Barmarksamling Nord-Jysk - utgår 

• Åpne opp for bestilling av nye klubbdrakter i nettbutikk - Dag 

• Sende ut infobrev til VDG-interessenter i alle kommunene våre om 
planlagte aktiviteter - Treningsutvalget følger opp med Håvar 

• Bingolisens - Dag undersøker for 2022 

• Søke kommunale midler Lillestrøm kommune, søknadsfrist ca. 15. mars 
- vurdere å oppdatere Østmarka, avdeling Lillestrøm, avdeling Rælingen 
og avdeling Lørenskog - Karl 

• Søke kommunale midler Lørenskog kommune, søknadsfrist ca. 1. mai - 
Karl 

• Tilskudd fra Viken Idrettskrets, frist ca. 6. april - Karl 
• Søke Strømmen Storsenter om kulturfond for Romerike, søknadsfrist 

ca. 5. april - Karl 
• Vårsamling i Østfold - 2-dagssamlinger - Terje 
• Oppstart park o-karusell Lørenskog - Treningsutvalget 

  



11/2021  Eventuelt 
En ungdom ønsker å få utbetalt penger for blomsterdugnaden fremfor å 
bruke beløpet på samlinger, løp eller klubbtøy, jamfør org.planen kap. 
7.7: 
«Den enkelte utøver kan i tillegg etter avtale med styret honoreres for 
utført arbeid. Dette gjelder først og fremst synfaring- og rentegning av 
kart eller treneransvar for de ulike treningsgruppene.» 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

  
Søknad om støtte til treningssamling, se organisasjonsplanen punkt 7.7.2 
angående utøveravtale. 

  
“Vi skal delta på treningssamling i regi av NOF. Samlingen arrangeres 
utenfor Kristiansand i perioden 1. - 7. mars 2021. Se invitasjon her: 
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3864 

  
Samlingen er viktig ifm. oppkjøringen til årets sesong. 

  
Utgiftsposter: 
- Transport (bil) 
- Kost og losji 
- Kart og treningsopplegg  

  
Stipulert kostnad for samlingen er ca. 5000 kr. Vi søker klubben om 
dekning av utgiftene til samlingen, minus en egenandel på 2000 kr. 
Egenandelen ønskes dekket av egen utøverkonto.  

  
Budsjett og regnskap for samlingen ettersendes. 

  
Mvh 
«To juniorer” 

  
Vedtak: Klubben dekker utgifter etter regning utover egenandel fra 
utøverkonto på kr 2000. 

  
Møte i Foreningen Stolpejakten 
Må aktivt melde seg inn for å bli medlem. 

Alle  

 
Neste styremøte: Mandager kl. 2000-2130 på Google Meet: 

• April 12. 
• Mai 10. 
• Juni 7. 

 
Referent: Odin 
 

https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3864

