
Saksdokument styremøte nr. 6/2022, mandag. 23. mai 

Innkalt: Hans Olav Hygen, Terje Linløkken, Dag Haugland, Camilla Svensvik, Jenny Emilie Herredsvela, 
Øyvind Haug, Karl Gustavsen og Odin Tellesbø.  
Forfall: Hans Olav Hygen 
Sted: kl. 20:00-21:30 på: Sørlihavna  
 

Sak nr. Innhold Ansvar 

29/2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 25. april 
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

30/2022 Fadderordning i klubbene - mulighet til å bli med prosjektet: inkludering i 
orientering via fadderordning 
Vi sender ut en forespørsel til klubbens medlemmer om noen kan tenke seg å 
være faddere for innvandrere.  
 
Jenny prøver å få med seg en ungdom til for å ta ansvar for foreldretrening, i 
første omgang på Østmarka Open.  

Camilla 

31/2022 Avtale med Foss Sport 
Skal vi inngå en avtale? 
Vi har o-klær kjøpes gjennom Trimtex, o-sko gjennom Runes o-utstyr. 
Vi har også avtale med Sykkelopplevelser. Det oppleves da som lite 
hensiktsmessig å inngå en avtale med Foss Sport.  

 

32/2022 
 

Eventuelt 
Prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer» i regi av Lørenskog kommune 9. 
juni kl. 18-20 på Sørlihavna.  
Dag stiller.  
 
1. Innkjøp telt 
Foreslår vi kjøper inn noen kvalitetstelt som kan benyttes på 
arrangementer de neste årene. Vi har kun 3-4 fungerende partytelt 
igjen fra opplaget på 10 som vi kjøpte inn til HL. Prøve å søke midler, 
samt skaffe litt reklame på min. en av de nye. 
Foreslått budsjett: 30.000 
Kjøper inn kvalitets telt innenfor en ramme på kr 30 000. Terje følger 
opp. 
 
2. Bytte gamle emiTags 
Vi har ca 10 emiTags som må byttes inn. Her søkte vi vel om noe 
støtte. 
Foreslått budsjett: ca. 5000 
Utsettes da vi har kjøpt inn 50 brikker i år. 
 
3. Bruk av vannfast papir på trening 
Foreslår vi kjøper inn et lite opplag til ny printer 
Foreslått budsjett: ca. 4.500 
Kjøpes inn til bruk på løp. Terje følger opp.  
 

 

 



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

posa-zyc 
 

● Mandag 13. juni, digitalt, frafall Camilla 
 

Referent: Odin 


