
Saksdokument styremøte nr. 10/2022, mandag 24. oktober

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

53/2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 26. september
Referatet ble godkjent.

Alle

54/2022 Sommerløp 2023
Avklare felles sommerløp i 2023
Fra sist møte: Skagen, overnatting vil koste ca. kr 11 000 for en hytte for fire +
reise + mat + startkontingent. Vi tror det kan bli for dyrt for å få med oss flest
mulig medlemmer. Vi undersøker prisforslag for Sørlandsgaloppen (Terje) og
Morokulien (Hans Olav) til neste møte.

SG: tors 29 juni - søn 2 juli. O-camp Hove leir. Alle feriehus fullbooket. Vi står
på venteliste om det blir ledig og det er aktuelt for klubben. Alternativt
bobil/campingvogn/telt.

Halland 3-dagers: fre 14 - sön 16 juli. Pris ca. 6.000 for 4-sengs hytte. Må
booke tidlig.

Five Days of Italy 2023, 1. - 5. juli. Cadore. Mulig opplegg: fly til S. Europa f.eks.
München og leiebil ca 4 t kjøring. Leie av alpehytte typisk 5.000-9.000 kr/natt
for 16-20 personer.

Konklusjon:
Vi går for Halland, da vi tror det vil være enklest å få med flest medlemmer. En
del kommer også til å delta på SG. Treningsutvalget følger opp.

Terje / Hans
Olav

https://soerlandsgaloppen.no
https://www.svenskorientering.se/Distrikt/hallandsorienteringsforbund/Hallands3-Dagars
https://firstcamp.se/boka/?from=14-07-2023&to=16-07-2023&siteid=TYLOSAND&type=stuga&lang=SE&portal=2&VARS=AV_2,AB_2
https://www.5daysitaly.it/wp-content/uploads/


55/2022 Status treningssituasjon rekrutt, ungdom/jr og voksne
Terje og Camilla skulle følge opp til møtet.

Hans Kristian går inn i trenerteamet for ungdom/junior som assistent.
Utarbeide kontrakt som dekker 2-3 treninger pr. uke.

Rekrutt: løsning på plass frem til nyttår .Juniorene fordeler treningene mellom
seg, men kan ikke ha hele ansvaret. Timer godskrives utøverkonto.

Status trening for voksne?

Konklusjon:
Ungdom/jr: Hans Kristian går inn som treningsassistent og Terje går inn som
leder for utvalget. Vi oppfordrer han til å ta trener 1 kurs. Treningsutvalget
lager en plan, og så lager vi kontrakt ut fra arbeidsmengde.
Rekrutt: Se over. I tillegg bistår Alexandra i overgangen. Vi evaluerer på
desembermøtet. Camilla har fortsatt hovedansvaret.

Alle

56/2022 Ansvarlig for blomsterdugnaden 2022
Odin skal finne en kandidat.

Konklusjon:
Øyvind og Cathrine tar på seg ansvaret. Hurra!

alle

57/2022 Skal økonomiutvalget få myndighet til å oppdatere årshjulet i
org.planen
Vedtak:
Styret gir økonomiutvalget myndighet til å oppdatere årshjulet i
organisasjonsplanen. Organisasjonsplanen oppdateres og tas på årsmøtet.



58/2022 Saker fra lagledermøtet 13. oktober
Vi har fått 7. mai til å arrangere Høydepunktet som langdistanse. Dette løpet
er også Trimtex-løp og uttak til Unionsmatchen. Kart Rælingsåsen. NM-ultra
komiteen følger opp med å skaffe en arrangementskomite.

Oversikt over samlinger og andre aktiviteter for ungdom, junior/senior og
rekrutt i regi av kretsen.

Trener 1 kurs i desember og februar/mars. Treningsutvalget oppfordrer Hans
Kristian og ungdommene til å delta.

Opprettelse av Østmarka nasjonalpark.

Prosessen for godkjenning av kart oppleves som for byråkratisk og krevende av
klubbene. Kartutvalget i kretsen ble oppfordret til å se nærmere på dette.

Karttegnerkurs - det vil bli sendt ut informasjon om kurs i regi av kretsen/NOF.

Tilskuddsmuligheter skolegårdskart. NOF har fått midler fra
Sparebankstiftelsen som det kan søkes på.

Kursholderteam til å kurse lærere til å bruke skolekart.no. Om noen er
interessert er det bare å melde seg til NOF. Det vil bli utbetalt et fast beløp per
kurs.

Skolekonkurranse -det oppfordres til å arrangere skolekonkurranser for å
skape interesse for orientering og som et verktøy for å få flere rekrutter.

59/2022 Eventuelt
- Status NM-ultra lang, informasjon og reklame til tur-o og Stolpejegere,

samt si noen ord på avslutningsarrangementet.
- Forespørsel fra Skedsmo Vel om å ha stolper på Romeriksåsen. Vi gir

tilbakemelding om at vi har tur-o i terrenget, men at det kan bli
aktuelt med stolper i bebyggelsen. Dag gir tilbakemelding.

- Vi har inngått avtale med Martins Bingo og fått inn ca. kr 30 000 i 3.
kvartal.

- Det har kommet forespørsel om klubben kan kjøpe inn o-boka til
medlemmer. Forslag: arrangmentskomiteen Høydepunktet (7-10),
styret (8), vinnere av Grankvisten (6). Odin bestiller opp.

- Vintersamlingen. Totalt 12 påmeldte så langt, hvorav 4 fra Raumar. Bør
vi informere ytterligere?

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

● 28. november, på Il Padrino, kl. 1800

Referent: Odin


