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Referat fra styremøte i Eidskog o-lag, 20. oktober 2022 

Tilstede: Eivind Lande, Arne Sørli, Kai Bergersen, Philip Føyen og Jon Ivar Bergersen 

 

Referent: Arne Sørli 

 

 

Sak 11/22: Årsavslutning 

Styrets vedtak:  

1. Det blir årsavslutning søndag søndag 20. november kl. 15 i kantina på rådhuset. Eivind 

sjekker at vi får låne lokalet. 

2. Kai ordner innkjøp til lapskaus, pølser, kaffe og brus. 

3. Jon Ivar ordner premielister for klubbmesterskap og o-karusell. Eivind bestiller medaljer 

og glasspremier. 

4. Gaver til loddsalg: Eivind sjekker med X-Way, Kai ordner andre gavekort. 

5. Arne legger ut informasjon på hjemmeside og Facebook.  

6. Oppfordring til neste år: Ta bilder og videoer underveis som kan vises på årsavslutning. 

 

Sak 12/22: Morokulien 2-dagers 

Kommentarer: For 2022: Det ble fakturert seint, blant annet fordi det tok å avklare hva vi skulle 

gjøre med startkontingent i klasser som ble strøket. Men løpsrapport nå sendt inn og alt i orden. 

Satser på evalueringsmøte i januar. 

For 2023: Eidskog har langdistansen, dag 2. Forslag om å arrangere på Liermoen skianlegg hvor alt 

av fasiliteter er på plass. Ønske om å bytte resultatsystem fra Ola til MeOS. Det må da testes godt 

på forhånd, og forslag om å teste det på to o-karuselløp på våren, med jaktstart. 

I 2024: Aktuelt med samlingsplass ved Vestre-fabrikken.  

Styrets vedtak:  

1. Eivind spør BKOK om vi kan få arrangere på Liermoen. 

2. Arne tar rollen som leder av sekretariatet. 

3. Jon Ivar tar rollen som løpsleder med bistand Kai. 

4. Philip tar rollen som løypelegger med bistand fra Eivind. 

5. Vi bruker to av o-karusellene på våren som testløp, det siste som jaktstart, for å teste ut 

programmet MeOS til jaktstartbruk. Trekker inn Lauritz og Asbjørn på sekretariatet på 

testløpene. 

 

 

Sak 13/22: Stolpejakt og tur-orientering 

Kommentarer: Eivind ønsker å ikke ha ansvaret for det lenger. Kunne noen andre organisasjoner 

arrangere den? Utgifter større enn inntekter? Et alternativ er å satse mer på tur-orientering digitalt.  

Styrets vedtak:  

1. Arne og Philip sjekker ut digitalt tur-orientering. App. Mulighet for å bruke map-ant kart? 

Kai gir Arne og Philip rettigheter. 

2. Tar opp saken igjen på et senere styremøte for beslutning. 

 



Side 2 av 2 

 

Sak 14/22: Eventuelt. 

Kommentarer: Ukedag for treninger til våren 

Styrets vedtak:  

1. Ukedag for treninger 2023: Vi hører med de aktuelle deltakerne før sesongen om hvilke 

ukedag som passer best for dem, og prøver å finne en dag som passer for flest mulig.  

2. Ragnar og Lauritz skal få litt betalt for treningene. 

3. Innkjøp av arrangementsutstyr: Arne kjøper inn 15 SI-pinner, 2 masterenheter og 1 

strekktidsprinter (for kobling til PC). 

1. Administrator på o-lagets Facebook-side: Hele styret bør være administratorer. Philip 

ordner. 

 

 

 

 


