
Saksdokument styremøte nr. 2/2022, mandag 24. januar 

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 

2/2022 Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte og 
ekstraordinært møte 7. januar. 
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

3/2022 Årsmøte, 7. mars kl. 1800 Marikollen klubbhus 
Organisere påmelding. Terje setter opp på hjemmesiden og sender Odin en 
bruksanvisning 
Invitasjon til klubbens medlemmer. Odin sender ut invitasjon. 
Årsmøte middag med sosial komite. Ingrid er utfordret.  
Årsmøtedokumenter fra utvalg. Dokumentene er mer eller mindre klare.  
Styrets beretning. Odin starter på den, slik at det er klart til neste møte. 
Innkomne forslag, tas opp på neste møte 

● fullmaktsmatrise 
● Veien videre - rekruttere og beholde 
● Klubbmesterskap pre-o 27. april 

Regnskap og budsjett klart til neste møte, ansvarlig Karl 

Odin 

4/2022 Info fra valgkomiteen 
Avklaringer og utfordringer med å fylle roller.  
Tur-o: flat struktur, må ha en kontaktperson eller felles e-post adresse. 
Odin tar kontakt med gruppa. 
Blomsterdugnaden: Velges ikke av årsmøtet. Styret får i oppgave å 
plukke ut noen. 
Rekruttansvarlig: Definere og redusere oppgavene. Det viktigste er en 
oppmann som kan følge opp foresatte. Treningsopplegg en gang per 
uke. Blodslitet og o-troll samling. O-karusellen og skoleaktiviteter kan 
fordeles til noen andre. Alexandra har ansvaret for treningene fram til 
november. Camilla melder seg som ansvarlig for rekruttutvalget og 
følger opp foresatte og tar ansvaret for Blodslitet og o-troll samling. 
HURRA! Rekruttutvalget hjelper til og tar ansvaret for øvrige oppgaver.  
Treningsutvalget: Vktige å definere rollen. Får vi tak i en trener, kan det 
bli enklere å få noen til å ta oppgaven. Viktig med tettere samarbeid 
med naboklubber og gå sammen om å lønne en trener? Går det an å 
høre med idrettselever på vgs? Hva med samarbeid med Romerike 
friidrett? Terje kan være interessert i å fortsette med oppgaven som 
leder for treningsutvalget, hvis vi får tak i en trener. :-) Vi bør også 
redusere ambisjonene.  

Odin 

4/2022 KM mellom  



Damene i klubben ønsker å arrangere fra Bråtejordet, da det forenkler 
arena som sekretariat, salg, parkering og toaletter, i stedet for fra 
oversiden av SNØ. Fordelene med SNØ er bedre terreng, bruk av SNØ 
som sponsor/samarbeidspartner og gode parkeringsforhold.  
Komiteen er i gang. Sentral verv er på plass. Eget møte på onsdag.  

5/2022 Prosjekt HL/OLL 2022 
Det er kommet opp forslag om å dra i gang et prosjekt *HL/OLL 2022* 
for Østmarka sin deltakelse på HL/OLL i Sandnes i sommer. Målet er å 
få med flest mulig deltakere fra klubben. Prosjektet skal bidra til å 
bygge opp forventninger og skape engasjement blant løperne og andre 
i klubben. Intensjonen utover å motivere utøverne til å delta, er å trene 
litt ekstra og kanskje få noen gode plasseringer. For klubben er 
overordnet målsetting å få flest mulig til å fortsette med orientering. 
 
Vi har 14 aktuelle løpere på lista i dag. Målet er å få med 10 på HL/OLL. 
Det er naturlig å bruke de som er aktive og har vært med tidligere som 
ambassadører. 
 
Som fundament ligger opplegget fra *Team 2020* som Svein Otterlei 
opprinnelig dro i gang. Opplegget vil inneholde litt "eksklusivt stæsj" for 
de som skal delta (trøye, genser og lignende), eget opplegg som 
temakvelder, samlinger, koble oss på kretsen sitt opplegg, etc. Her er 
planen "in the making". 
 
Hans Olav er i gang med å lage et eget infoskriv som en vei/løype frem 
til Hovedløpet (Løypa til hovedløp og O-landsleir 2022) . Øyvind og Camilla er 
også koblet på opplegget og bidrar i prosessen. Neste steg er å lage et 
budsjett som legges frem for styret. 
 
Det planlegges, som en del av opplegget, for en Ungdomssamling for 
Østmarka i Sandnes den 25.-27. mars med løp og trening i naboterreng 
til Hovedløpet. Vårtur til Sandnes 
 
Egen invitasjon til aktuelle løpere er under utarbeidelse her. Budsjettet 
for denne aktiviteten er ca. 2.500 kr pr deltaker. 
 
Hans Olav, Øyvind og Camilla følger opp videre. Det bør jobbes aktivt 
for å få flest mulig av ungdommene til å delta. Styret støtter økonomisk 
i henhold til forslaget på kr 2500 per deltaker.  
 

 

6/2022 Hvordan rekruttere og beholde - oppfølging fra klubbkvelden 
Se bilde av oppsummeringen fra møtet som ligger i styremøte-mappa. 
Avklare veien videre? 
 
Følges opp på neste møte. 
 

Alle 

https://docs.google.com/document/d/1QUq-_wB82ecu4I2X-6aADqgFBllgISk25Vo6zgEvGfc/edit#heading=h.aeqq9qrs7vej
https://docs.google.com/document/d/14S9oet_7W2g69KMyyn7IT24ZdSnp8MD9MHYaHfT1_qw/edit


7/2022 Kartplan 
Hvilke ønsker har styret med tanke på nyproduksjon av kart 2022. Det 
er gode muligheter for at kostnadene dekkes fra midler ifm 
Stolpejakten. Vi må vurdere dette opp mot hvilke arrangement vi 
ønsker i fremtiden. Kartutvalget foreslår Skjettenbyen og at vi 
arrangerer KM sprint i 2023. Kostnad kr 67 000 inklusive moms. Det er 

også en mulighet for å søke om nærmiljøanlegg.  
 
Snø utvides slik at det er klart til Stolpejakten i 2021.  
 
I 2023 og 2024 vil det bli store kartutgifter til NM ultralang.  
 
Konklusjon: Styret støtter tegning av kart over Skjettenbyen i 2022 og 
kart til NM ultralang. Ultralang komiteen vurderer om det er 
hensiktsmessig å redusere kartarealet eller ei. Vi må forvente en 
kartutgift på ca. kr 250 000 til NM ultra. Mye av utgiftene kan dekkes 
gjennom spillemidler m.m. Kartutvalget vil forespørre Kristen Treekrem 
om et tilbud.  

 

8/2022 
 

Eventuelt 
Klubben fyller 70 år. Vi må bestemme tidspunkt for et jubileumsløp og 
fest. 
Konklusjon: Jubileumsløpet og festen tas i forbindelse med 
Grankvisten. 

 

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

posa-zyc 
 

● Torsdag 17. februar kl. 1900, digitalt på Google Meet eller fysisk på Il Padrino 
 

Referent: Odin 


