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Referat fra styremøte i Eidskog o-lag, 13. januar 2021 

Styremøtet ble gjennomført som videokonferanse. 

Tilstede: Arne Sørli, Eivind Lande, Kai Bergersen, Jon Ivar Bergersen, Emma Falch 

 

Referent: Arne Sørli 

 

 

Sak 01/21: Morokulien 2-dagers 2021 

Kommentarer: Hva gjør vi med Morokulien 2-dagers 2021? Vi ønsker i utgangspunktet å arrangere 

som normalt, men det kan være et alternativ med eget løp på samme dato (3.-4. juli) hvis grensen er 

stengt. 

Styrets vedtak:  

1. Eivind kaller inn til et møte med de svenske klubbene for å diskutere hav vi gjør med 

Morokulien 2-dagers 2021. 

 

 

Sak 02/21: Treningsløp 2021 

Styrets vedtak:  

1. Start i midten av april. Ikke fellesløp med svenske klubber før etter sommerferien. 

2. Jon Ivar setter opp terminliste og koordinerer med Tour de Glåmdal og 

mosjonsorienteringen. 

 

 

Sak 03/21: Avslutning for 2020-sesongen 

Kommentarer: Sammen med info om sesongen, rundt sesongstart. Etter påske. Ute. 

Styrets vedtak:  

1. Vi arrangerer avslutning for 2020-sesongen etter påske, rundt sesongstart, og tar dette 

sammen med informasjon om 2021-sesongen. 

2. Arrangementet holdes ute, hvis det ikke blir bedringer/endringer i smittevernssituasjonen. 

 

 

Sak 04/21: Stolpejakten 

Kommentarer: Oddbjørn har innspill til flere stolper på kulturplasser. Kan være aktuelt å bruke 

MapAnt som kart.  

Styrets vedtak:  

1. Mål om å starte tidlig i år, stolper ute i løpet av påsken. 

2. Antall stolper og ansvar: Arne ansvarlig for Vestmarka, 15 stolper. Jon Ivar og Kai 

ansvarlig for Matrand, 15 stolper. John ansvarlig for Skotterud, 15 stolper. Emma setter ut 

på Magnor, 15 stolper (Eivind legger postene på kartet). 

3. Alle postene må være tegnet inn på kart og sendt til Eivind innen 15. mars. 
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Sak 05/21: Skoleorientering/skolegårdskart 

Kommentarer: NOF webinar/kurs og mulighet til å søke på penger for å lage skolegårdskart. Som 

en del av rekruttering av unge synfarere, aldersgruppe 14-26 år på kurset. Det skal være nytt kart, 

tegnet etter skolegårdsnorm og i målestokk 1:1000. Kan få støtte på ca. 5000 kr pr. kart. Første kurs 

starter 27. februar, online. Kan få OCAD-lisenser til halv pris for kurset. 

Styrets vedtak:  

1. Eivind sender søknad om støtte og om å komme med på opplegget. 

2. Hvis vi får støtte tilbyr vi dette som sommerjobb til ungdommene i klubben. 

 

 

Sak 06/21: Kartplan 

Kommentarer: Vi må lage en bedre kartplan for å kunne søke midler. Grense på 70 000 kr. 

Kartplanen skal sendes inn til kommunen og til til o-krets, samt registreres i digital løsning. Ses 

videre på neste styremøte. Vurdere å øke antall OCAD-lisenser. Tenke på hvor og når. 

Styrets vedtak:  

1. Eivind setter opp arbeid med ny kartplan på sakslista til neste styremøte. 

2. OCAD: Vi bør vurdere å øke antall lisenser. Arne undersøker. 

 

 

Sak 07/21: Årsmøte 

Kommentar:  

Styrets vedtak:  

1. Årsmøte avholdes torsdag 18. mars kl. 20 på Zoom. Arne sender ut innkalling og Zoom-link. 

2. Alle sender årsberetninger til Arne innen 1. mars. Arne setter sammen årsberetningene til 

en samlet rapport. 

3.  Frist for frasigelse av verv: 1. mars. 

 

 

Sak 09/20: Eventuelt 

Kommentar: 

• Neste styremøte: torsdag 11. mars kl. 20. 

• Kretsting: Julie og Eivind stiller for Eidskog o-lag. 

 

 

 

 


