REFERAT FRA STYREMØTE
Avdeling
Dato

O-avdelingen
22.10.09. kl. 1800 i Klubbhuset
Ann Karin Evjen, Edel Guldseth, Henny Helbæk, Thor Isdahl, Aud
Kalvø, Oddveig Lien, Ola Neraune, Per Roar Strand, Rolf Wærnes.

Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt

Sak nr.
17.09.
.

Sak
Bakgrunn for saken
Kort oppsummering av sesongen
2009.
I samarbeid med Børsa il. har vi i år
arrangert 7 og Børsa 5 treningsløp.
27.5. arrangerte vi OG-karusellen fra
Oksbåsen med 83 deltakere.
Ann Karin, Anders og Anna Marie
Hammer (Børsa) har over 4 kvelder
holdt opplæringskurs med totalt 15
deltakere.
Oddveig Lien ble kretsmester
mellomdistanse D 70. Her ble Jan P.
Hegdal nr. 14 i H21.
Oddveig har også deltatt i Norsk Ofestival i Bærum hvor det ble 2
klasseseire ( i mellom- og langdistanse
D 75).

18.09.

Foreløpige planer for 2010..
Vi arrangerer 30.5. Tambarskjelven
fra Oksbåsen, hvor KM
mellomdistanse er lagt inn.
Vi skal ha et løp i OG-karusellen, vi
ønsker høst – og løpet vil gå på
Ustmarkkartet.

Vedtak

Vi skal ha en god del treningsløp,
derav ett hvor klubbmesterskapet for
OIF og Børsa inngår.

19.09.

Det blir fortsatt opplæring for
nybegynnere.
Tur-O.
Det er i år solgt 80 konvolutter og 49
ekstrakort, en fin økning fra i fjor.
Avslutningen blir som vanlig lagt til
årsmøtet i februar sammen med
Orkdal il.

20.09.

Neste år blir det som vanlig 30 poster i
Knyken, 30 i Ulvåsmarka og 10 i
Slettfjellet med utgangspunkt fra
Hemnekjølen.
Hjertestarter.

21.09.

OIF har fått i gave en hjertestarter som
oppbevares i Ulvåsen.
Vi foreslår at orientering, ski og
Opplæringskurs for inntil 8 deltakere
Ulvåshytta deler resten av utgiftene.
koster 10 000 kr. Hovedlagt har sagt
seg villig til å betale halvparten 5 000
kr.
Ann Karin og Rolf har sagt seg villig
til å delta på kurset.
Orkdalsmessa 28.og 29.nov. 2009.

22.09.

OIF skal ha stand under messa. Rolf
har kommet med forslag på pynting og
aktiviteter fra o-avdelingens side.
Mannskapslista setter Rolf opp når alt
blir avklart med OIF`s messekomite.
Referatsaker.

.

Stimuleringssamling i Trondheim.
O-galla i Stjørdal.
O-boka 2009.
Salg av dopapir fra firma Maske.
Tilbud om div. tjenester fra Amfi
(Domus) på fredagskvelder og
lørdager.

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Kanskje aktuelt, Rolf sender ut mer
informasjon.
Ikke aktuelt

Til dekning av utgifter i forbindelse
med opplæringskurset har vi fått
refundert 3 000 kr.
Vi har fått 15 000 kr. i spillemidler
for den del av Geitryggenkartet som er
ferdiggjort.
Det er uklart om vi får refundert
momsfritak for arbeid som er gjort i
2008 på Geitryggenkartet. Beløpet
utgjør 6 000 kr. Det arbeides fortsatt
med saken.
Det blir julebord sammen med Børsa
i Lyngstua 11.12.kl. 1900. Nærmere
info kommer senere.

Thor

