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Sak nr. Innhold Ansvar 

33/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

34/2021 Aktiviteter vinteren 2021-2022 
Treninger, samlinger og løp for rekrutter, ungdom/jr og voksne. Østmarka 
Open og o-karusell til høsten.  
Oppsummering av høstens sesong: NM, o-troll-leir, SNØ-arrangementet, 
Østmarka Open, treninger, sosialt, m.m. 
 
Planer for vinterens rekrutt-aktiviteter, treninger, treningsløp, samlinger og 
sosiale aktiviteter ble presentert. Treningsutvalget utarbeider endelig plan 
som legges ut på hjemmesiden.  
 
Treningssamling La Marina, Guardamar, lørdag 19. - fredag 25. februar 2022. 
Kriterie: holder A-nivå og ønsker å satse (= delta på o-løp i 2022). Egenandel 
kr 3000, utøverkonto kan brukes til å dekke dette. Med 12 deltagere vil 
kostnaden til klubben bli ca. kr 60 000. Bindende påmelding, forbehold om 
ingen Covid-19 restriksjoner. Vi vurderer å invitere naboklubber.  
 
Kort oppsummering og status stolpejakten ved Dag. Inge trekker seg som 
ansvarlig for Lillestrøm. Ca. 14 000 deltakere i år. Felles avslutning 16. 
november med tur-o. Mer informasjon i årsrapporten. 
 
Oppsummering og status tur-o. Mer informasjon i årsrapporten. 
 

Terje/Odin 

35/2021 KM mellom 12. juni 
Arrangementskomite – avklare arena, VDG, ansvarlige, kart, ansvarlige KM 
mellom 
Arena blir på Snø. Kart Skjettenkollen. Håvar har vært i kontakt grunneiere. 
Arrangementskomite må skaffes snarest.  

 

36/2021 NM ultralang 2024 - status etter sist styremøte 
Sentralkomite 

Arena med Losby bruk er avtalt. Vi har gjort foreløpige avtale Losby 
Gods og golfklubben.  
Vi skal også arrangere lørdagens norgescup fra samme arena.  
Oppgaver fremover:  

1. Avtaler med grunneiere utover Losby bruk 
2. Avtale om tegning av kart.  
3. Sperre område for løpere 

Odin 



4. Skaffe media og reklameansvarlig.  
5. Parkering på skytebanen eller Feiring bruk 
6. Lørenskog kommune 

36/2021 Samarbeid med OBIK 
Nettoinntekt: 4 løp i 2021 ca. 5.000 
Rekruttering: liten 
Goodwill: hos OBIK løpere svært høy. Men om det har stor verdi utover 
det er jeg usikker på.  
Arrangør av Østmarka Open må være på plass fra kl. 1600. 
Burde OBIK løperne heller delta som ordinære deltakere av en o-klubb i 
Østmarka Open og på den måte støtte oppunder klubbenes arbeid? 
Vedtak: Vi ønsker dem velkommen til å starte kl. 1800 sammen med 
Østmarka Open. Terje informerer.   

 

37/2021 Klubbkveld 
Planlegging av klubbkveld -tema hvordan rekruttere og beholde medlemmer. 
En onsdag i november med innendørs klubbmesterskap i nattorientering. 
Utfordringer: rekruttere nye medlemmer, beholde rekrutter, overgang 
rekrutt-ungdom, ungdom-junior, junior-senior, voksne, fra Stolpejakt til tur-o 
til park-o-karusell til treninger og løp, skoleorientering.no  
Odin lager et forslag på program og dato.  

 

38/2021 Fullmaktsmatrise 
Godkjenne, se vedlagte dokument i mappa styreprotokoller 2021. 
Vurdere om vi kan innføre at minimum to må signere for betalingsfullmakter. 
Tas opp på neste styremøte og endelig forslag presenteres for årsmøtet.  

 

39/2021 Misnøye fra grunneierne på Gjelleråsen 
Tilbakemelding fra Jon Trygve Tærud (906 86 172) på vegne av 
grunneierne. Ikke varslet om løp og treninger i skogen i 2021. Godt 
fornøyd med informasjon i 2020.  
Invitere grunneiere til et informasjonsmøte når sesongplanen for tur-o, 
Stolpejakten og treningsutvalget er lagt i løpet av høsten. Ansvarlig 
treningsutvalget og VDG kontakt.  

 

40/2021 
 

Eventuelt 
O-boka som oppmerksomhet/takk for innsatsen til de som har ytt en 
innsats for klubben det siste året. 
Bestilling fra gruppeledere på hvem som har bidratt. 
Skal Østmarka OK stille seg bak innspillet til Forum for natur og 
friluftsliv Akershus angående planprogram til Lørenskog kommunens 
arealdel? 
Østmarka OK støtter innspillet.  
Forslag om å ansette Alexandra som trener for rekrutt på tirsdager og 
ungdom på torsdager.  
Styret støtter forslaget. Alexandra blir spurt om å ta på seg 
hovedansvaret for rekruttene. Øvrige juniorer og yngre seniorer 
inviteres til å bidra som trenere. Terje gikk ut av møtet, grunnet 
inhabilitet.  
70 års jubileum i 2022 
Forslag ifm Grankvisten og Granvistfesten. Treningsutvalget skaffer 
arrangør. 
Salg av klubbklær 
Dag tar kontakt for kjøp før jul.  

 

 



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

posa-zyc 
 

● November 15. 
● Desember 13. 
 

Referent: Odin 


