
Saksdokument styremøte nr. 3/2021, mandag 12. april  

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

 

Sa
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nr. 

Innhold Ansvar 
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Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent.  

Alle 
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Aktiviteter vinteren og våren 2021 
Treningsplaner og samlinger for rekrutter, ungdom/jr og voksne. Tas i 
Treningsutvalget. 

 
Verdens Orienteringsdag (WOD) 2021 19. mai. O-karusell.Tas i Treningsuvalget 

 
Tidspunkt for mulig klubbkveld om hvordan øke antallet rekrutter til klubben. 
Avklares nærmere når samfunnet gjenåpnes og arrangementer er mulig   

Terje/Odi
n 
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Saker fra årshjulet, mai 
• Søke Viken idrettskrets om tilskudd, søknadsfrist ca. 1. mai - økonomiutvalget 
• Oppstart Østmarka Open - treningsutvalget 

o https://docs.google.com/document/d/1h1AN981bBrhINTna9d76EMvZ
4KGBitCV/edit  

• Søke Romeriksfondet om midler - økonomiutvalget 

 
Økonom 
ig 
treningsut
v  
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Rekruttering 
• Hvordan få flest mulig deltagere på Østmarka Open og treninger? 

o God mottaksapparat med Marius i samarbeid med juniorene 
o Engasjere foreldre 
o God markedsføring i sosial medier og “ta med en venn” 
o God internkontroll av løyper.  
o Høy “gøy”-faktor  

Terje og 
treningsut
v. 
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NM ultralang 2024 
Informasjon til klubbens medlemmer.  
Arrangementsstab: Løpsleder NM, løypelegger, arena + 2-3 funksjoner (f.eks. 
markedsføring, økonomi, løpsleder øvrige arrangementer). Styret sender ut 
informasjon til klubben når vi har fått offisielt brev fra NOF.  
VDG og arenaplassering må avklares tidlig 

Odin 
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Eventuelt 
Ønske fra junior: “Da jeg nå står med godkjent trener-1, kan fortjeneste for 
arbeid som trener nå gå gå til utbetaling slik som det er lagt opp for i klubben?” 
Totalt 3 utøvere holder på eller har fullført trener 1 kurset: …. I 
organisasjonsplanen står følgende: 
“7.6 Lønn, honorar og reiseregning 

Alle  

https://docs.google.com/document/d/1h1AN981bBrhINTna9d76EMvZ4KGBitCV/edit
https://docs.google.com/document/d/1h1AN981bBrhINTna9d76EMvZ4KGBitCV/edit


Iht. lovverket kan man betale ut kr. 10.000 (2020) til en person i løpet av et år 
uten å trekke skatt og innberette dette. Kjøregodtgjørelse: betales det ut 
kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres kjøreliste og kvittering 
for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr. 10 000,- skal det innberettes til 
skatteetaten. Telefongodtgjørelse: inntil kr. 1000,- er skattefritt. Betaler en ut 
mer enn kr. 10.000 skal det skattes for hele beløpet.  

 
For ungdom/junior utøvere betales det normalt ikke ut lønn eller andre 
honorarer, men o-klubben kan som motytelse for utførte oppgaver dekke 
egenandeler og reiseutgifter ifm. treningssamlinger og konkurranser. Styret 
beslutter til enhver tid hvilke oppgaver som er en del av ordningen. Eksempel på 
oppgaver er: trenerfunksjoner for yngre årskull og synfaring/rentegning av o-
kart. Størrelsen på satsene man opptjener fastsettes av styret.” 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt av de stemmeberettigede at midler på utøverkonto 
kan betales ut i penger.  

 
Løpstøy: Dag purre Trimtex og sender ut informasjon til klubben når 
bestillingssiden er klar. 

 
Momskompensasjon: Klubben mottar kr 12 000 i momskompensasjon som en 
koronatilskudd for 2020 (15 % av beløpet fra i fjor). 

 
Forsikring: Alle klubbens medlemmer er forsikret. Medlemsbevis legges ut på 
hjemmesiden. Økonomiutvalget følger opp.  

 
Stolpejakten: Lørenskog oppstart 1. mai, Rælingen 13. mai og Lillestrøm vest - 
dato ikke satt, men regner starten av juni. Sportytude er ny hovedsponsor for 
Stolpejakten. Deler blant annet to årskort til en verdi av ca. kr 8000 og rabatt for 
klubbens medlemmer.  

 
Neste styremøte: Mandager kl. 2000-2100 på Google Meet: 

• Mai 10. 
• Juni 7. 

 
Referent: Odin 
 


