
Saksdokument styremøte nr. 4/2021, mandag 10. mai  

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, meet.google.com/oxy-posa-zyc 
  
 

Sak nr. Innhold Ansvar 

18/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent.  

Alle 

19/2021 Aktiviteter  våren 2021 
Treninger, samlinger og løp for rekrutter, ungdom/jr og voksne. 
Østmarka Open legges ut som ukas løype i første omgang, åpner gradvis. 
Treninger er nå lov på tvers av kommunene med maks 10 deltagere. 
Kretstrening 13-16 Camp Stokke i juni vil forhåpentligvis kunne 
gjennomføres. Plan B er to dagsamlinger. Vi bør purre på ungdommene 
for å få dem til å melde seg på. 

 
Verdens Orienteringsdag (WOD) 2021 19. mai. O-karusell. 
Hvis fortsatt like strenge regler, melde inn antall på treninger og ukas 
løype. 

 
Tidspunkt for mulig klubbkveld om hvordan øke antallet rekrutter til 
klubben. Avklares nærmere når samfunnet gjenåpnes og arrangementer 
er mulig. 
Planlegger oppstart orienteringskurs og trening for voksne fra slutten av 
mai, 4 ganger.  

 
Stolpejakten, status 
Oppstart Rælingen 13. mai og Lillestrøm 6. juni 

Terje/Odin 

20/2021 Saker fra årshjulet juni og status fra økonomiutvalget 
• Søknad LAM, søknadsfrist ca. 15. juni. Utgår. Vi har søkt for Lørenskog og 

Rælingen. 
• Søke om midler Stiftelsen Sophies Minde. Søknadsfrist ca. 1.juni. 

Økonomiutvalget 
• Arrangere klubbmesterskap sprint. Foreløpig dato 22. juni. Premier, Dag 

har klippekort til Nebbursvollen.   
• Deltakelse Jukola. Flyttet til 21. augus. Tas opp senere.  
• Regnskapsrapportering Lotteritilsynet, frist 1. juni. Utført 

Karl  

21/2021 Ansettelse trener 
Vi har dessverre ikke fått noen ekstern trener. Treningsutvalget lager et 
forslag på rammer for å engasjere klubbens eldste juniorer og yngre 
seniorer.   

Odin 

22/2021 NM ultralang 2024 - status etter sist styremøte Odin 



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. 

Karl har meldt seg som bemanningssjef. 
Løpsleder: Terje og Hans Olav 

Løypeleggersjef: Odin.  Mulige hjelpere: …  
Marked og sponsorsjef: sende ut ny forespørsel til klubben. 
Øvrige sentralkomite: … 

Skaffe ansvarlig klubb for lørdagens norgescup.  
Gjøre avtaler med grunneiere og lage kart.  
Odin sender ut en melding til klubbens medlemmer.  
Tas opp på styremøtene fremover.  

23/2021  Eventuelt 
Vi har fått kr 4000 til Verdens o-dag og kr 3000 til kurs i kart og 
kompass. 
 
Skjettenkollen er nytegnet og det skal gjennomføres internkontroll 
for å få kartet godkjent. Sprintkart over Bråteåsen vil også være 
ferdig snart.  
 
Klubben dekker egenandelene inklusiv transport for Camp Stokke 
og HL. 
 
Kulturuka 2021 i Rælingen er det ønskelig at vi deltar med et 
arrangement.  
 
Sport Import AS kan tilby avtale på VJ o-sko og Swenor hodelykter. 
Styret ønsker et forslag på en avtale. Olav/Terje tar det videre i 
treningsutvalget for å fremforhandle en avtale som legges fram for 
styret.  

Alle  

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

• Juni 7. 

 
Referent: Odin 
 


