
Saksdokument styremøte nr. 7/2022, mandag 13. juni 

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

Sak nr. Innhold Ansvar 

33/2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 23. mai 
Angående sak 30/2022 Fadderordning i klubbene - mulighet til å bli med 
prosjektet: inkludering i orientering via fadderordning 
Camilla skulle sende ut en forespørsel til klubbens medlemmer om noen kan 
tenke seg å være faddere for innvandrere. Camilla minnes på dette.  
  
Referatet ble godkjent. 
 

Alle 

34/2022 Sommerløp 2023 
Avklare felles sommerløp i 2023 
Alternativer (Terje): 

- https://ok-bor.cz/bohemia2021/ (5-dagers etter 20. juli) 
- https://oringen.se/en/occasions/are-2023.html (23.-29. juli) 
- https://swiss-o-week.ch/de/ (16.-22. juli) 
- https://www.dolomiti3days.com/ (4.-8. juli) 
- https://www.facebook.com/OFranceOrienteering (29. juli til 4. aug.) 
- https://skaw-dysten.dk/ Skawdysten, Skagen, Danmark (Forslag HOH) 

 
Alle undersøker og kommer med innspill til neste styremøte.  
 

Alle 

35/2022 Status treninger for voksne 
Hvordan har det gått med treningene for voksne? 
Har ikke fått begynt med noen treninger, da Jenny ikke har fått deltatt selv på 
Østmarka Open. Skal prøve å få det til på Østmarka Open i august.  

 
Jenny 

36/2022 Sletting av e-post lister 
I Klubbadmin har vi til enhver tid oppdaterte e-post adresser til klubbens 
medlemmer. Fra denne lista kan vi filtrere ut ønskede e-post lister til enhver 
tid. Vi foreslår derfor å slette alle e-post listene, unntatt alle@ostmarkaok.no, 
som vi vasker regelmessig mot KA-registeret. Spond fungerer bra for ungdom 
og rekrutt. Vi kan ev. vurdere å opprette D17 og H17 grupper i Spond. 
  
Forslag på vedtak: Vi sletter e-post listene rekrutt, ungdom, D17 ogH17. Alle, 
styret, post og kasserer beholdes. Ansvarlig Odin. 
 
Alle lista må oppdateres hver gang det kommer nye medlemmer. Vasking av 
listene legges inn i årshjulet for januar. Karl ansvarlig.  
 
Angående opprettelse av Spond gruppe for D/H17. Hva skal i tilfelle være 
målgruppa og målet for gruppa? Stafetter for seniorer? Treningsutvalget 
vurderer om vi skal opprette Spond gruppe for D/H 17.  Ansvarlig Terje.  
 

Odin 

https://ok-bor.cz/bohemia2021/
https://oringen.se/en/occasions/are-2023.html
https://swiss-o-week.ch/de/
https://www.dolomiti3days.com/
https://www.facebook.com/OFranceOrienteering
https://skaw-dysten.dk/


36/2022 
 

Eventuelt 
Ingen eventuelt saker 

 

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

posa-zyc 
 

● 29. august, digitalt 
● 26. september, fysisk 
● 24. oktober, digitalt 
● 28. november, på Il Padrino, kl. 1800 
 

Referent: Odin 


