
 

 

Saksdokument styremøte nr. 6/2021, mandag 16. august 

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 

29/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent.  

Alle 

30/2021 Aktiviteter høsten 2021 
Treninger, samlinger og løp for rekrutter, ungdom/jr og voksne. Østmarka 
Open og o-karusell til høsten.  
Treningsplan fram til høstferien er klar. På tirsdager blir det Østmarka 
Open og fellestreninger utendørs når det er slutt. O-tekniske økter på 
torsdager. Det blir også noen pizzakvelder fremover.  

 
19. september har vi ansvaret for o-troll leir. Camilla har tatt på seg 
ansvaret for arrangementet.  

 
Vi jobber med å skaffe noen som kan ta ansvaret for “kom deg ut dagen” 
5. september i samarbeid med Lørenskog turlag.  

 
I forbindelse med World-o-day 8.-14. september planlegger vi litt ekstra 
ifm Østmarka Open på Snø. Vi vil prøve å få med flest mulig rekrutter og 
foreldre med opplæring i bruk av kart og kompass. Arrangementet 
avsluttes med mat på Snø. Hans-Olav kontakter Snø.  

Terje/Odin 

31/2021 NM ultralang 2024 - status etter sist styremøte 
Sentralkomite 

Status arena Losby 

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

Utsettes til etter at vi har hatt møte med Losby Gods og Golfklubben 
30. august.  

Odin 

32/2021 Sesongplan 2022 
Hva slags kretsløp skal vi søke om å arrangere neste sesong? 
Oppnevning av teknisk delegerte. 
Vi søker primært om KM mellomdistanse, sekundært om KM-sprint.  

 

 

Odin 



 

32/2021  Eventuelt 
Tilgjengeliggjøring av alle styremøteprotokoller, jamfør NIF sin 
lovnorm § 9, punkt 3. Gjelder det også protokoller fra 
kontrollutvalgets møter? 

Det gjelder ikke protokoller fra kontrollutvalg. Referater fra 
styremøtene legges ut på hjemmesiden. Referatene fra 
inneværende år legges ut. 
 

Søknad om å få dekket utgiftene ifm deltagelse på testløp for VM, 
hvor 60 % dekkes av klubben og 40 % fra utøverkonto. 
 
Grunnavtalen i organisasjonsplanen sier følgende: 

1. Gratis deltakelse på trening og andre aktiviteter – per 2021 
betales det ikke treningsavgift 

2. Dekning av startkontingent på de fleste løp 
3. Lave egenandeler ved samlinger 
4. Sponset deltakelse på NOF og kretsen sine arrangementer 
5. Støtte til deltakelse på HL, NM, NC, osv. 
6. Lån av Østmarka vest og Østmarka pannebånd 
7. Rabatterte priser på kjøp av klubbtøy 

 
Vedtak: Klubben dekker kostnadene.  
Forslag på endring av klubbens statutter fremmes for årsmøtet: Testløp 
dekkes av klubben på lik linje som NM. 

 

 

Odin 

 

Odin 

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

posa-zyc 
 

 
• September 13.  
• Oktober 11. 
• November 15. 
• Desember 13. 

 
Referent: Odin 
 


