
Saksdokument styremøte nr. 5/2021, mandag 7. juni  

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

Sak nr. Innhold Ansvar 

24/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent.  

Alle 

25/2021 Aktiviteter  våren 2021 
Treninger, samlinger og løp for rekrutter, ungdom/jr og voksne. Østmarka 
Open og o-karusell til høsten 

 
Rekruttering og mulig klubbkveld om hvordan øke antallet rekrutter til 
klubben. Utsettes til det åpnes mer.  

 
Camp Stokke ser ut til å bli gjennomført. Fortsatt begrensninger for 
aktiviteter for voksne. Det er lov med inntil 20 utendørs i Lørenskog, og 
starter opp med klubbløp tirsdag 8. juni. Treningene for ungdom er godt i 
gang med 10-15 deltagere på treningene. Rundt 10 på rekrutt treninger og 
16 på sist nybegynnerkurs i Rådhusparken. Knut Valstad ble gjennomført i 
helga, som første kretsløp,  med 5 deltagere fra klubben.  

Terje/Odin 

26/2021 Ansettelse trener 
Treningsutvalget lager et forslag på rammer for å engasjere klubbens 
eldste juniorer og yngre seniorer.  

 
Alle klubbens løpere mellom 17 og 30 år som i utgangspunktet ikke har 
fast jobb får tilbud og motiveres til å bidra som trener. Den enkelte 
forplikter seg til å stille opp jevnlig som trenger for rekruttene og 
ungdommene. De oppfordres også til å ta trener 1 kurs.  

Odin 

27/2021 NM ultralang 2024 - status etter sist styremøte 
Sentralkomite 

Løpsleder: Terje og Hans Olav 

Økonomi-, sponsor- og informasjonsansvarlig:  
Løypeleggersjef: Odin 

Løypeleggerassistent: Gunvor Ruud 

 

Status arena Losby 

Ansvarlig klubb for lørdagens norgescup.  
Avtaler med grunneiere og lage kart.  
Sperret område for løpere 

Odin 



Dag nevnte at han hadde snakket med markedssjefen på Losby 
Gods, som sa at de var veldig interessert.  

28/2021  Eventuelt 
 

Avtale med Sport Import AA om kjøp av VJ o-sko og Swenor 
hodelykter. Avventer formell avtale.  
 

Spørsmål fra … om hun kan ta ut utover kr 10 000 fra utøverkontoen 
for gjennomførte treninger gjennom et enkeltmannsforetak.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt, jamfør ønsket om å engasjere juniorer 
og seniorer som trenere i klubben.  
 

Klubben er 70 år i 2022. Dette bør markeres med et løp gjennom 
historien og fest for et vellykket HL-arrangement i 2020.  

 

Terje 

 

Alle  

 
Neste styremøter: Mandager kl. 2000-2100, hvis digitalt på Google Meet: meet.google.com/oxy-

posa-zyc 
 

 
• August: mandag 16. 
• September 13.  
• Oktober 11. 
• November 15. 
• Desember 13. 

 
Referent: Odin 
 


