
Saksdokument styremøte nr. 5/2022, mandag. 25. april 

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

Sak nr. Innhold Ansvar 

22/2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 28. mars. 
Øyvind har sagt seg villig til å være sjef for tur-o. Hurra! 
Torild har tatt over som løpsleder. 
Startkontingenten på KM mellom er justert ned og er på samme nivå 
som tilsvarende løp.  
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

23/2022 FNs bærekraftsmål 
Bør vi velge ut noen bærekraftsmål som klubben skal følge? 
 
Fra forrige møte: 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.  
 
Fra NOF sitt strategidokument vedtatt i april 2022: 

 
Forbundsstyret har fått i oppgave å komme med tiltaksplan i løpet av 
2022 som kan følges opp av klubbene. 

 



 
Vedtak: Vi avventer plan fra NOF 

24/2022 Tiltaksplan rekruttering 2022 
Gjennomgang av plan og videre oppfølging. Lenke til  Tiltaksplan i 
styrets mappe på disken. 
Ansvarlige for lek og lær 4. mai. 
Park-o, noen som kan ta seg av foreldrene. 

- spørre Tone ev. Heidi, Gunvor 
 
Vedtak: Plan gjennomgått og godkjent 

 

25/2022 
Tiltak for klubbens voksne medlemmer 

Noen av tiltakene vi har foreslått for å inkludere klubbens voksne 
medlemmer er:  

● Styret ønsker å bruke midler til utvalgte løp, der klubben betaler 
felles bussreise og løpsutgifter for alle medlemmer. Det er satt 
av midler i budsjettet til dette. 

● Oppfordre voksne til å delta på treninger 
● Veteransamling - få noen til å ta ansvaret 
● Vi snakket om også om å velge ut noen treninger der vi 

oppfordrer seniorer til å delta, slik at det ikke blir treninger kun 
for ungdom/junior, men for alle klubbens medlemmer. Jeg ser 
det ikke ble referatført.  

● Alle klubbens treninger er åpne for medlemmene. Dette er 
jevnlig blitt informert om på klubbens Facebook sider. 

● Kan vi utfordre sosial komite på noe av dette? 
○ Felles kveldsmat 1 gang i måneden 

Vedtak: Felles reise til O-festivalen. Oppfordre voksne, både etablerte 
og nye foreldre, til å delta på Østmarka Open. Vi oppfordrer voksne til å 
delta på treninger. Hans Olav sender ut informasjon til klubbens 
medlemmer om dette. Camilla tar kontakt med Ingrid og avtaler datoer 
for kveldsmat på Sandbekken u-skole. 

 

26/2022 Inkluderingsprosjekt 
Vi har fått kr 25 000 av Østmarka IL til et inkluderingsprosjekt. Hvordan 
kan vi bruke disse midlene? 
 
Vedtak: Vi ber Lørenskog vgs og friluftsliv om å organisere noe for 
innvandrere, dvs. kombinasjonsklassene, evt. kontakte 
Flyktningekontoret.  
 

 

27/2022 Driftstilskudd fra kommunene  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4mpAegexAC3X7DXp4r8e6v2eseGFA6T/edit?usp=sharing&ouid=116520880414297783706&rtpof=true&sd=true


Driftstilskudd fra kommunene krever at minst 50 % av medlemmene er 
bosatt i den enkelte kommune.  
Vedtak: Oppfordre Lørenskog og Lillestrøm kommune til å justere 
regelverket via politisk behandling. Andre klubber som er i samme 
situasjon er Lørenskog og Rælingen kappsvømmeklubb, Tigers. Odin tar 
det videre med kommunene.  

28/2022 
 

Eventuelt 
Innkjøp av caps? Liten interesse blant medlemmene. Vi kjøper ikke inn.   
 
Vi har blitt bingoarrangør gjennom Martins bingo. 
 
OBOS støtter oss med kr 30 000 for 4 stolper i Lillestrøm som støtte til 
klubben og planlegger å støtte oss for kr 50 000 neste år.  
 
D 13-16 jentene ble kretsmestere i sprintstafett. Martine Haug ble 
nummer 2 i Lørdagskjappen. 

 

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

posa-zyc 
 

● Mandag 23. mai hos Terje, frafall på Hans Olav 
● Mandag 13. juni, digitalt 
 

Referent: Odin 


