
 

Referat styremøte Vang OL 22.mai 2022 

Sted: Hos Ragnhild 

Til stede: Håkon Dåsnes, Pål Stenberg, Mari Opsahl, Ragnhild Jetlund og Ingvild Gjessing 

(referent) 

Ikke til stede: Anne Frøisland (med på telefon under punkt 7.) 

1. Oppfølging av tidligere styresaker 

a. Ny hjemmeside – oppdatering (Ingvild) 

Ny hjemmeside er bestilt fra Fortell (Hamar Media). Gro har dialogen med dem. Fortell tar 

utgangspunkt i hjemmesiden til Løten o-lag, men gjør noen endringer etter innspill fra 

Gro/Ingvild. Vi legger inn innhold selv når Fortell har satt opp siden. 

Når siden nærmer seg klar innkaller Ingvild styret og Gro til et møte hvor vi går gjennom 

brukergrupper og behov. 

b. Sponsoravtaler – oppdatering (Ragnhild) 

• Eidsiva-avtalen er fornyet. 

• Kiwi-avtalen går ut til høsten. Ragnhild håper å fornye den da. 

 

2. Økonomi 

a. Status budsjett/regnskap (Mari) 

• Status per 22.mai: 

▪ 219 000 i inntekt 

▪ 167 000 i utgifter 

• Den største utgiftsposten på budsjett er til kart. Så langt i år har det ikke vær noen 

utgifter på den posten.  

• Hovedløpet i ski-o ga et overskudd på 90 000,-.  

b. Søknader om økonomisk støtte (Ragnhild) 

▪ Ragnhild har søkt følgende om økonomisk støtte: 

o Lokale aktivitetsmidler (Hamar idrettsråd) 

o Aktivitetsmidler fra Hamar kommune 

o Integrering i regi av frivillige organisasjoner.  

o Toten Sparebank 

 

3. Finn-fram dagen 26. mai (Ragnhild) 

• Oppretter facebook-arrangement (Ingvild) 

• Premier: fra mosjon.net. 

• Samarbeidspartner: Vangstiene? (Ingvild sjekker) 

Løyper: 

• A-lang, A-kort, C-løype, N-lang, N-sløyfer 

• Løypelegger: Jan Ola (Jan Ola legger også C- og N-løyper) 



• Sette ut poster: Ragnhild og Pål.  

Aktiviteter: 

Fra Mosjon.net: 

- Natursti (Håkon printer svar-ark) 

- Natur-bingo (Alt er klart) 

Egne aktiviteter: 

- Bing-o (Ansvar: Ingvild) 

- EKT-runde (Ansvar: Ingvild) 

- Labyrint-o (Håkon printer kart. Ingvild tar med utstyr) 

Servering: 

- Bål (Pål tar med ved) 

- Bålkaffe (Pål fikser kaffekjele) 

- Kaker (Ragnhild, Mari, Håkon og Ingvild tar med langpannekake) 

 

4. Trenerattest og politiattest (Håkon) 

Fra 2023 vil det være obligatorisk med trenerattest for alle som er trenere i norsk barne- og 

ungdomsidrett. Vi innfører dette nå, og Håkon sender ut informasjon til alle trenerne.  

5. Bedriftsløp 2022 (Ragnhild) 

• 21.juni, arrangerer løpere fra Vang o-lag bedriftsløp til inntekt for Ukrainske o-løpere i 

distriktet. Det er mange som har sagt de kan hjelpe til, men det er også viktig at mange 

løper, for å få inntekter. 

• Vang o-lag arrangerer Parstafett, 31.mai på Gåsbu. Kenneth er løypelegger. Ragnhild 

hører med/informerer Vang Almenning og Viltnemnda om arrangementet.  

6. Kart til KM (Pål) 

Terje Gudbrandsen har sagt at noe av Gåsbu-kartet skal være klart til sommerferien.  

7. Klubbdrakter – ny design? og etablering av teamshop (alle) 

• Ragnhild får snart prøvekolleksjon, kanskje før finn-fram-dagen, slik at hun kan ta den med 

dit. 

• Fra nå vil ikke klubben sitte på et stor lager med tøy, men det åpnes en team-shop hos 

trimtex to ganger i året, så hver enkelt kan bestille klubbtøy. Leveringstiden er for tiden ca 10 

uker.  

• Sjølv om vi går for team-shop-løsningen ønsker styret at vi bestiller inn noen trøyer i 

barnestørrelser og har på lager.   

• Det er ønskelig med ulike modeller av o-trøyer (så det er noe til alle fasonger) 

• Det ble besluttet at det er valgfritt om man vil ha blå eller svart bukse til overtrekksdressen. 

Jakka beholdes som i dag.  

• Ingvild tar med tøy det er mye av på lager og selger til litt redusert pris på finn-fram-dagen. 

 

8. Lov for Vang o-lag (Ragnhild) 



Ragnhild orienterte om at loven vi har i dag ikke er i henhold til dagens lovnorm fra NIF. 

Styret besluttet at vi vil bruke NIF sin lov.  

9. Eventuelt 

• Buss til Nammo-cup i Snertingdal og Lygna 

Hamar o-klubb vil være med på buss til Nammo-cup i Snertingdal. Pål bestiller buss. 

Økonomisk fordeling av utgifter mellom klubbene i en brøk av antallet per klubb.  

Påmelding sendes ut nå (spond og facebook), og fristen settes til en uke før arrangementet. 

Deretter åpnes det for løpere fra andre klubber. (Ingvild sender ut info) 

• Etter Nammo-cupen på Domkirkeodden er det et underskudd på 2455,-. Styre besluttet at 

Vang o-lag tar dette, og ikke bryr Hamar o-klubb med å dele det. 

• Medlemene fra Ukraina får dekket startkontingent i år. 

• Reglement for dekning av reisekostander i Norge ble gjennomgått. Det legges inn en setning 

om at Hovedløpet dekkes i et spleiselag mellom kretsen og klubben, eller er forslaget 

godkjent. 

 

 

 


