Referat fra styremøte i Eidskog o-lag, 3. februar 2022
Styremøtet ble hold på Teams.
Tilstede: Eivind Lande, Arne Sørli, Kai Bergersen, Philip Føyen og Jon Ivar Bergersen
Referent: Arne Sørli

Sak 1/22: Morokulien 2-dagers
Kommentarer: Morokulien 2-dagers blir helga 2.-3. juli, og Eidskog sitt løp er lørdag 2. juli med
samlingsplass på Eidskog Montessoriskole. Vi har fått invitasjon til koordineringsmøte med
Åmotfors OK og OK Hierne 14. februar.
Styrets vedtak:
1. Eivind tar kontakt med de svenske klubbene og foreslår å endre dato for koordineringsmøte
til 17. februar.

Sak 2/22: Årsmøte
Kommentar:
Styrets vedtak:
1. Årsmøte avholdes torsdag 24. mars kl. 20 på gamle Tollefsbøl skole. Arne sender ut
innkalling.
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 3/22: Stolpejakten
Kommentarer: Eivind har deltatt på møte med stolpeklubbene i sør-Hedmark. Det gikk med
underskudd i fjor, og en av de største utgiftene er trykking av brosjyre. Det blir ikke papirutgave av
brosjyre i år.
Styrets vedtak:
1. Vi bruker fire kart som i fjor. Den ansvarlige for hvert område sender kart med
stolpeplasseringer, postbeskrivelse og fargekode til Eivind. Frist: 1. april.
2. I år prøver vi med forskjellig starttidspunkt på de ulike kartene for å unngå for mange
tilreisende på første helg
3. Finnskogleden feirer 30 år og har feiring 11. juni på Morokulien. Forslag om å ha noen
stolper/poster på Morokulien i den anledning
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Sak 4/22: O-karusell
Kommentarer: Eivind har deltatt på møte med stolpeklubbene i sør-Hedmark. Det gikk med
underskudd i fjor, og en av de største utgiftene er trykking av brosjyre. Det blir ikke papirutgave av
brosjyre i år.
Styrets vedtak:
1. O-karusellen går på torsdager etter samme mønster som tidligere, første løp 28. april.
Jon Ivar lager utkast til terminliste.
Sak 5/22: Eventuelt
Kommentarer:
Styrets vedtak:
1. Arne fornyer to av OCAD-lisensene til o-laget for tre nye år.
2. Eivind ser på mulighet for synfaring og kurs for ungdommer, også i år.

Neste styremøte: Torsdag 10. mars på o-rommet.
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