
Saksdokument styremøte nr. 4/2022, mandag. 28. mars 

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

Sak nr. Innhold Ansvar 

13/2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 24. januar. 
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

14/2022 Oppfølging av årsmøte, 7. mars kl. 1800 Marikollen klubbhus 
Konstituering av det nye styret. 
Ansvarlig for tur-o 
Innkomne forslag og vedtak 
Oppdatering av organisasjonsplanen 

● utøverkonto og resultat HL 
● informere utøvere om avtalens forpliktelser og goder 
● klasser for de ulike klubbmesterskapene 
● årshjul 
● annet? 

 
Vedtak: 
Utøverkontor H/D16 kr 500, 1500 og 3000 
Klubbmesterskap legges under tiltak som et eget punkt:  
Mesterskapsklasser: DH13-16, DH17-20, DH21, DH50 
Årshjul oppdateres via økonomiutvalget og aktuelle saker tas på styremøte. 
Punkt om støttemedlemmers rettigheter justeres i organisasjonsplanen, se 
sak 18/2022 

 
Alle 

15/2022 Sesongplan 
Informasjon fra treningsutvalget  
 
Planen ble gjennomgått. 

Terje 

16/2022 FNs bærekraftsmål 
Bør vi velge ut noen bærekraftsmål som klubben skal følge? 
 
Vedtak: Se på strategien til NOFs om bærekraft. Aktuelle punkter for 
oss kan være 3, 5, 12 og 13 er aktuelle. Kan vi involvere ungdommene 
på neste utøvermøte? Ellers avventer vi prosessen i forbundet. Tas opp 
igjen på neste styremøte.  

 

17/2022 Barn for barn aksjonen UNICEF 
Skal vi delta i aksjonen og oppfordre klubbens medlemmer til å bli 
faddere? Klubben får kr 500 for hver vi klarer å verve.  
 
Vedtak: Styret synes det er feil at klubben skal tjene penger på dette. 
Det er mange gode saker som fortjener støtte. Dette er ikke klubbens 
ansvar.  

 



18/2022 Driftstilskudd kommuner 
Grunnet at vi har mistet mange medlemmer pga vi ikke har arrangert 
park-o risikerer vi å miste driftstilskudd. Bør vi kontakte kommunene 
om dette for å høre om det kan lages en unntaksordning grunnet 
korona epidemien. Bør vi også kontakte Lillestrøm idrettsråd og si at vi 
må nekte medlemskap fra Lillestrøm fordi vi risikerer å miste over kr 
100 000 i driftsmidler.  
 
Vedtak: Vi sender en henvendelse til Lillestrøm idrettsråd. Ta med 
informasjon om at vi driver Stolpejakten, tur-o og lager kart for 
Lillestrøm som skolene får glede av. Samme argumentasjon for 
Lørenskog kommune.  

 

19/2022 Hvilke rettigheter har støttemedlemmer i klubben? 
Skal de kunne delta på klubbløp som park-o og karuselløp, kan de bli 
klubbmestere, kjøpe klubbtøy, delta på treninger, laste ned kart gratis, 
delta på samlinger og løp. 
 
Det er ønskelig at støttemedlemmer skal kunne kjøpe klubbtøy med 
mer. Organisasjonsplanen oppdateres. 
 

Odin 

20/2022 Kart til NM-ultralang 
Området for NM ultralang og NC kortdistanse dekker området fra 
Breimåsan i øst, via Mønevann og Losby, og til Nord-Elvåga i vest. Vi har 
fått tilbud fra Kristen Treekrem på kr 417 500 for å lage kart over 
området som er på 14,5 km2. Budsjettet for NM ultralang som ble 
fremlagt for årsmøtet i fjor var kartutgiftene på kr 500 000.  
Forslag på navn på kartet? Forslag: Halsjøen-Mønevann eller 
Gardfangåsen-Svartåsen-Mønevann. 
Kanskje kartutvalget burde få bestemme? 
 
Vedtak: Vedtatt. Kartutvalget foreslår navn på kartet.  

 

21/2022 
 

Eventuelt 
KM individuelt, vi trenger ny løpsleder etter at Siv trakk seg grunnet ny 
jobb. Odin følger opp arbeidet med å skaffe ny løpsleder. 
 
Startkontingent KM mellom: Styret synes at kontingenten er for høy. Vi 
bør ikke være prisdrivende. Styret foreslår kr 100 og kr 200. Kan vi se 
an hva de andre klubbene legger seg på? 

 

 
Neste styremøter: Mandager kl. 2000-2130, hvis digitalt på Google Meet: meet.google.com/oxy-

posa-zyc 
 

● Mandag 25. april, digitalt 
● Mandag 23. mai, fysisk 
● Mandag 13. juni, digitalt 
 

Referent: Odin 


