
Saksdokument styremøte nr. 8/2021, mandag 15. november 

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

  
 

Sak nr. Innhold Ansvar 

41/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

42/2021 KM mellom 12. juni 
Arrangementskomite – avklare arena, VDG, ansvarlige, kart, ansvarlige KM 
mellom 
Damene i klubben utfordres til å sitte i arrangementskomite på klubbkvelden 
torsdag 18.11. 

 

43/2021 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 
4. Skaffe media og reklameansvarlig.  
5. Parkering på skytebanen eller Feiring bruk 
6. Lørenskog kommune 

 
Saken utsettes til neste møte, da det ikke har skjedd noe nytt. Møte i 
sentralkomiteen 22.11.  

Odin 

44/2021 Fullmaktsmatrise 
Godkjenne, se vedlagte dokument i mappa styreprotokoller 2021. 
Endelig forslag presenteres for årsmøtet.  

 

45/2021 Årsmøte 2022 
Rapporter fra utvalg og planer for 2022. Budsjett. Saker til årsmøtet. Dato 
onsdag 16. februar kl. 1800. Forslag Marikollen klubbhus.  
Odin sender ut info til utvalg, spør om leie Marikollen klubbhus og tar kontakt 
med sosial komite.  
Merknad 13.12.: Årsmøtet utsettes grunnet koronasituasjon i håp om at vi 
kan ha fysisk årsmøte. 

 

46/2021 Status tur-o 
Skogtrim:   
- Fysiske kart: 296 poser og 68 kort   
- Nedlasting: 141 poser og 47 kort  
Altså en ganske stor nedgang fra i fjor, men litt opp fra 2019.  
Skijeger (2021): 

 



- 161 kart og 35 kort 
Styret ønsker å beholde navnet “Skijeger’n” og er glad for at det 
opprettholdes som to ulike arrangementer. Styret støtter at skogtrim går 
over til digital stempling allerede sesongen 2022. Gruppa utfordres til 
hvordan salget kan økes. 

47/2021 Status kartutvalget 
2020 Skjettenkollen og Bråteåsen fullført og søkt om Spillemidler i 
størrelsesorden 80-90 000. 
Lysås er revidert, men gjenstår en del for å få det ajour grunnet 
varierende grunnlag.  
Gatekart, trengs gå over Lørenskog og Strømmen, samt Bråteåsen. 
Kartplanen ligger oppdatert på Google disk. 
NM-ultralang er det store med tanke på fremtidige kart. 

 

48/2021 
 

Eventuelt 
Spørsmål fra Strømmen og Lillestrøm skiklubb om vi ønsker å være med 
på å bygge klubbhytte på Bråtejordet.  
Styret er skeptiske med tanke på stor engangs kapital, driftsutgifter og 
mye ressurser som bindes opp. Odin gir tilbakemelding om at de kan 
forhøre seg med andre samarbeidspartnere.  
 
Støtte til hettegensere for ungdommene. 
Primært søker vi om eksterne midler. Klubben støtter resten. Styret 
ønsker at rekruttene skal få noe tilsvarende. Camilla sjekker opp status 
for rekrutt gensere. Økonomiutvalget søker om midler.  
 
Avlønning og kontrakt for trener til rekruttene. 
Vedtak: Klubben tilbyr kr 60 000 som ansvarlig trener for klubben. 
Dette skal dekke treninger to ganger per uke og oppfølging på 
samlinger og løp. Beløpet utbetales som et honorar til treners firma.  
 
Skal Østmarka OK stille seg bak innspillet til Forum for natur og 
friluftsliv Akershus angående planprogram til Lørenskog kommunens 
arealdel? 

Fra sist møte: Klubben er ikke medlem av forum for natur og friluftsliv, 
men spilte inn til AOOK at vi stilte oss bak innspillet. AOOK trakk støtten 
grunnet at de synes forumet gikk litt langt med tanke på vern.  
 
Julekalender i ZippyGo 
Vi prøver et år til. Dag er ansvarlige, med teknisk hjelp fra Terje.  
 

 

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

posa-zyc 
 

● Desember 13. 
 

Referent: Odin 


