
 
REFERAT FRA STYREMØTE 22.02.2016 
 
Avdeling O-avdelingen 
Dato         22.02.2016         Kl.  19.30                 Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Anders Solstad, Elfrid By, Arne Grønset, Oddveig Lien, Tore 
Kanestrøm 

Meldt fravær  
Ikke møtt  
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
     
 
    4/16 
    
   

Organisering av O-avdelingen 
Det er ledige plasser i styret og spesielt et 
ønske om å finne en nestleder. 
Oppdateringer og drift av hjemmeside og 
opplæring i Brikkesys 
Ønske om et nytt kartutvalg med ansvar for 
oppdateringer og utvikling kart 
 
 
 

 
Hører med aktuelle kandidater, 
vanskelig å finne. 
Ansvarlig hjemmeside og 
Brikkesys: Tore Kanestrøm, 
opplæring med Rolf Wærnes. 
Hører med aktuelle kandidater 
for et kartutvalg 
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Samarbeidsavtale med Byåsen om NC2017 
Vedtak i sak 13.15 om å si ja til samarbeid 
med Byåsen om NC 2017, O-idol og junior –
NM stafett. Det er betenkeligheter i styret om 
arbeidsoppgavene som følger med dette. Det 
er usikkerhet om vi som avdeling klarer å 
være med og eventuelt skrive under på en slik 
avtale. Det er viktig at vi bemanner ulike 
posisjoner med konkrete navn før vi går inn 
for en slik avtale. 
 

 
Til orientering. 
Anders Solstad informerer 
Byåsen IL v/Harald 
Storrønning om betenkeligheter 
og usikkerhet om 
arbeidsoppgavene. 
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Tur-O 2016 
Turorienteringen blir mere og mere nettbasert, 
spesielt de grønne turene. Skal vi være med på 
dette må vi finne andre som er interessert å 
drive dette videre. Alternativt fortsetter vi med 
konvolutter og klippekort på «gammelt» vis. 

 
Ansvarlig: Heidi Flå, fortsetter 
med Tur-O som tidligere, 
konvolutter med klippekort. 
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Treningsløp 2016 
Det må planlegges og settes opp lokal 
terminliste for 2016. Vi ønsker samarbeid med 
Børsa IL om dette. 
 

Ansvarlig: Anders Solstad og 
Arne Grønset. 
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Skolemesterskap 2016 
Vi ønsker å arrangere skolemesterskap for 5., 
6., og 7. klasse i år også som en del av 
rekrutteringssatsingen. Et meget vellykket 
arrangement i fjor. Fastsettes til verdens 
orienteringsdag 11/5.  
 

 
Ansvarlig: Arne Grønset 
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Eventuelt 
Søknad om tildeling aktivitetsmidler bør 
sendes innen frist. 
Kretsting i STOK 29/2 

 
Ansvarlig: Anders Solstad 
 
Anders Solstad og Tore 
Kanestrøm møter fra OIF. 

 
 
Sekretær: Tore Kanestrøm 
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