
Saksdokument styremøte nr. 9/2021, mandag 13. desember 

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 

49/2021 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

50/2021 KM mellom 12. juni 
Arrangementskomite – avklare arena, VDG, ansvarlige, kart, ansvarlige KM 
mellom 
Damene i klubben er blitt utfordret til å sitte i arrangementskomite på 
klubbkvelden torsdag 18.11. og tatt utfordringen. June er primus motor.  
Styret oppfordrer til en befaring av ulike alternativer for arena. Odin følger 
opp med June.  

 

51/2021 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. Avtaler er gjort med 
Losby bruk, Losby Gods, golfklubben, Feiring Bruk og beboerne 
rundt samlingsplass.  

2. Avtale om tegning av kart. Kartutvalget er på saken og sender 
en bestilling til Kristen Treekrem.  

3. Sperre område for løpere. Oversikt er sendt NOF.  
4. Skaffe media og reklameansvarlig. Det jobbes med saken.  
5. Parkering på skytebanen eller Feiring bruk. Vi er i dialog med 

Feiring bruk  
6. Lørenskog kommune. Arne Fiske er informert.  

 
Sentralkomiteen jobber videre med arrangementet. 

Odin 

52/2021 Klubbkveld - hvordan rekruttere og beholde. 
Se bilde av oppsummeringen fra møtet som ligger i styremøte-mappa. 
Avklare veien videre? 
 
Rekruttansvarlig får ansvaret for å jobbe med rekruttering mot skoler, 
kommunen og park-o. Odin snakker med valgkomiteen.  
Settes opp som hovedsak på neste styremøte.  
 

 

53/2021 
 

Eventuelt  



Sponsoravtale med Il Padrino 
Klubbmesterskap i pre-o onsdag 27. april eller 7. mai, offisielt eller 

uoffisielt? Offisielt klubbmesterskap, helst 27. april. 7. mai er det Tio-
mila.  
 
Årsmøtet blir mandag 7. februar kl. 1800 på Marikollen klubbhus. 
Organisering av påmelding. Utsettes til mandag 7. mars.  
 
Stolpejakten, møte med Lørenskog kommune. 
Sentralområdet med Snø, Kurland og Losby. Oppstart rundt 1. mai. 
 
Deltagelse kretstinget torsdag 3. februar kl. 1800 i kantina på NIF på 
Ullevålstadion. Vi kan møte med 3 representanter. Hvem deltar? Frist 
for å melde inn forslag er torsdag 20. januar kl. 1200.  
Odin, Camilla, Dag 
Vara: Hans Olav Hygen, Jenny Herredsvela, Øyvind Haug 

 
Neste styremøter: Mandager kl. 2000-2100, hvis digitalt på Google Meet:  
 

● 24. januar kl. 1900, digitalt på Google Meet 
 

Referent: Odin 


