
Saksdokument styremøte nr. 8/2022, mandag 29. august

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

37/2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 13. juni
Referatet ble godkjent.

Alle

38/2022 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.)

Forslag fra HOH Skawdysten https://skaw-dysten.dk/

Alle satt inn i kalender: Sommerløp 2023
Alle skulle undersøke og kommer med innspill til dagens styremøte.

Konklusjon: Styret foreslår Skaw-dysten. Det er større sjanse for at vi kan få
med oss flere nye medlemmer ved at det er relativt kort reise, begrenset
tidsperiode og fint o-terreng. Vi sjekker med løpere på Østmarka Open i
morgen. Terje og Hans-Olav undersøker nærmere og lager et forslag til neste
styremøte.

Alle

39/2022 Status treninger for voksne
Jenny hører med rekruttforeldrene på foreldremøte etter Østmarka Open 30.
august og legger ut en forespørsel på FB.

Jenny

40/2022 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lørenskog kommune
Ønsker vi å komme med noen innspill på planen fra Lørenskog
kommune?

https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost
_detaljer&journalpostid=2020232774&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infoli
nk&Mid1=19803&

Det er først og fremst en kartlegging av urbane områder. Planen har
liten betydning for klubbens aktiviteter. Vi sender ikke inn noe innspill
på høringen.

Alle

41/2022 Nybygging av Dammyrveien i Losbymarka
Se e-post, sendt 9. juli. Det vil påvirke kartet vi har tenkt laget til
NM-ultralang. Hva tenker vi om det?

Alle

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x_VNkjk1aXXQLZsm4SENWoWLH4XfQiEYZg4RfgEpd2Y/edit?usp=sharing
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://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020232774&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=19803&
https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020232774&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=19803&
https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020232774&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=19803&


Det har ikke noe betydning for o-klubben. Viktig å avklare at
byggeperioden ikke kommer i konflikt med NM-ultralang. NM-ultralang
komitten går i dialog med utbygger angående tidspunkt for
byggeperiode.

42/2022 Løpsarrangement 2023
Hvilke løp skal vi arrangere neste sesong?
Vi ønsker ikke å arrangere KM neste år. Kan vi arrangere et kretsløp,
Høydepunktet, med Trimtex-løp på våren. Forslag i prioritert rekkefølge:

- TT5 11. juni
- TT finale 24. september

Arena: Marikollen
Distanse: langdistanse alternativt mellom
Odin sender inn forslag via Eventor.

Alle

43/2022 Eventuelt
Skal vi delta på dialogmøte for Rælingen AP tirsdag 27. september kl.
17.30 - 19.00 i kommunestyresalen på Rælingen Rådhus angående
utarbeidelse av partiprogrammet i 2023.
Vi hører om Kjell Hobøl, Thomas eller Vemund kan delta.

Utrullingen av MittVarsel, varsling i norsk idrett.
Odin og Karl ser på det og legger til rette for at klubbens medlemmer
kan sende varsler.

Treningssituasjonen blir viktig å finne en løsning på fremover.
For rekruttene kan vi høre om ungdommene/juniorene kan hjelpe til,
men noen må ha hovedansvaret. Kan vi høre med Hans Kristian som
trener for rekruttene og/eller ungdommene? Finnes det andre vi kan
spørre som bor i nærmiljøet?

Kan det være en løsning å utvide trenerjobben til en større stilling og
dermed gjøre den mer aktuell, der deler av stillingen finansieres
gjennom ulike prosjekter.

Vi søker om Sparebankstiftelsen til støtte for å lage skolegårdskart,
samt aktivitetsopplegg med opplæring for skolene og bruke
skoleorientering.no aktivt. Budsjettet er på 480 000, og vi søker om 320
000. Prosjektperioden er over 2 år.

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

● 26. september, fysisk. Sted sendes ut i etterkant.
● 24. oktober, digitalt
● 28. november, på Il Padrino, kl. 1800

Referent: Odin


