
 

Referat styremøte Vang OL 19. september 2022 

Sted: Hos Ragnhild 

Til stede: Mari, Pål, Håkon, Ragnhild og Ingvild (referent) 

Ikke til stede: Anne 

1. Oppfølging av tidligere styresaker 

a. Ny hjemmeside – oppdatering (Ingvild) 

Det har tatt litt tid, men nå nærmer det seg en ny hjemmeside. Gro har holdt i 

prosessen på en ryddig og god måte!  

Vi skal flytte over innholdet fra den gamle til den nye siden selv, og det vil vi bruke 

tiden fram til jul på.  

 

På den nye siden blir det et kontaktskjema og et innmeldingsskjema. Disse må være 

tilknyttet en mailadresse. Ingvild sjekker ut muligheten for å få mail-adresse som 

f.eks leder@vangol.no og kasserer@vangol.no, og hva det evt vil koste.  

 

b. Sponsoravtaler – oppdatering (Ragnhild) 

Avtalen med Kiwi går ut i november, og Ragnhild prøver å få forlenget denne. 

 

2. Økonomi 

a. Status budsjett/regnskap (Mari) 

Per 1.september har vi et overskutt så langt i år på 67 000. Vi har fått et greit 

overskudd på både ski-o-arrangementet i vinter og KM-helgen. 

b. Søknader om økonomisk støtte (Ragnhild) 

Vi får 10 000 i støtte fra sparebankstiftelsen til startkontingent, utsyr o.l. 

Vi har fått 6000,- fra NOF sitt prosjekt «Alle med i orientering».  

Statskog-millionen, kan det være aktuelt å søke på for en evt vinterstolpejakt. 

Ragnhild sjekker opp (se pkt 8) 

3. Etablering av teamshop hos Trimtex (Ragnhild) 

Teamshopen er åpen nå, og frem til 28.september. Det blir en ny runde med bestilling før 

sesongstart 2023, fra midten av februar.  

Vi har en fast rabatt på 20% og 25% på overtrekksbukser. Denne er regnet inn i prisene som 

vises i teamshopen.  

 

Nye medlemmer under 17 år kan få 50% rabatt på løpstøy første gang de bestiller. De må 

legge ut selv, men får tilbakebetalt ved å fremvise kvittering til kasserer.  

Mari lager rutine på å få ut denne informasjonen til nye medlemmer i denne aldersklassen. 

 

Ragnhild sender en mail til alle medlemmer med all informasjon om klubbtøy. 

 

mailto:leder@vangol.no
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Tøy som ligger på lager må vi selge ut billig, så det ikke bare blir liggende. Vi tar et stunt på 

dette ifm en klubbkveld e.l.   

 

4. Ferdigstillelse av kartet Gåsbu sør (Pål) 

Terje Gudbrandsen sier at han skal bli ferdig i år med det nye kartet. Han skal bruke våren på 

å revidere det gamle kartet.  

 

Andre kartprosjekter: 

- Greftenmoen: 

Ove synfarer et område vest for Rønningstadvegen. En del av området er gjerdet inn for 

beite og ikke aktuelt å synfare. Ove skal også revidere det eksisterende kartet på 

Greftenmoen.  

 

- Lunden skole.  

Jan Ola synfarer ferdig til våren.  

 

Pål ser på hva de ulike karttegnerne kan fakturere i år.  

 

5. Invitasjon til å delta på styremøte 28. september med Hamar OK (Ragnhild) 

Einar Lund, Hamar OK, ønsker å diskutere et felles medlemsmøte med Vang o-lag og Hamar 

O-klubb, med en ekstern foredragsholder.  

Ragnhild og Pål stiller.  

 

6. Evaluering av treningsopplegg (Håkon) 

Treningene har fungert bra.  

Håkon kaller inn alle trenerne i Vang til et evalueringsmøte. 

 

7. Sesongavslutning (Ragnhild) 

Forslag til premie for barn og ungdom som har vært med på treninger er Vang-pannebånd fra 

Trimtex. Ingvild sjekker opp antall som har vært på trening.  

Sesongavslutning gjennomføres sammen med Nisse-o-løpet søndag 27.november. Ingvild 

sjekker om vi kan leie SFO på Ingeberg skole.  

 

8. Vinterstolpejakt 2023? (Ragnhild) 

Det kan være aktuelt å søke om midler fra Statskog-million til dette.  

Mulige samarbeidspartnere er Løten o-lag og/eller Hamar o-klubb. Mulig sponsorer er Vang 

Almenning og Løten Almenning. Sist fikk vi også støtte av Boligpartner. 

Jan Ola har vært sentral i vinterstolpejakten de tidligere gangene vi har hatt det. Ragnhild tar 

en prat med han.  

 

9. Klubbtur sommeren 2023 

Dette punktet avventes til neste møte, men verdenscupåpnigen i Østfold kan være et aktuelt 

alternativ.  

 

10. Eventuelt 

 

Natt-løp 



Vi har fått forespørsel fra Ringsaker OK om å arrangere et natt-løp som en del av en nattcup. 

Det er et enkelt løp med N-, C- og A-løype. 

Styret ønsker å arrangere dette, og vil legge det til Gåsbu, der det er mulig å være inne i 

hallen før og etter løpet.  

Knut Hellstad fra Ringsaker vil ha opplæring med tidtakerne i touch-free-stempling/system 

på dette løpet.  

 

 

Jakt- og fiskeskolen (5.-7.klasse): 

Vi har fått forespørsel fra Vang jakt og fiskelag om å holde et teoretisk kurs i orientering en 

kveld for 5.-7.klassinger. Vi melder tilbake at vi gjerne bidrar, men at vi vil ha et praktisk 

opplegg, og heller ha det til våren når det er lyse kvelder.  

 

Kick-off til våren 

Det hadde vært gøy å få inn en ekstern, f.eks en veldig god o-løper til å trene en økt med 

barn og ungdommene våre og ha et foredrag, som en kick-start på sesongen 2023.  

Informasjonsarbeid 
Hamar OK og Vang o-lag deltok på aktivitetsdagen på Stortorget 10. september 2022.  
Representanter fra Hamar OK og Vang o-lag var også med på seniormesse 14. september 
2022 for å markedsføre Stolpejakten og Turtravern. 

 
Oppdatert kjøregodtgjørelse: 
Styret har gått gjennom reglementet for dekning av reisekost og gjort en oppdatering av 
kjøregodtgjørelse. Se under for oppdatert reglement.  

 
 
 
 

Reglement for dekning av reisekostnader i Norge 2022/223 

Kjøregodtgjørelse til Hovedløp, NM, testløp og Norgescup utgjør kr. 3,00 per 
km. Kjøregodtgjørelsen på kr. 3,00 per km gjelder uavhengig av antall passasjerer. 
Samkjøring legges til grunn der det er mulig. Sjåføren må sende regning til leder i 
sportsutvalget for attestering før utbetaling.  Når ny hjemmeside er etablert, vil skjema bli 
lagt ut der. Inntil videre kan krav om dekning av kjøregodtgjørelse sendes på e-post til 
sportslig leder. Formålet med reisen og antall kjørte km må spesifiseres.  Regning må leveres 
så snart som mulig etter aktiviteten. 
Når det ikke er aktuelt å kjøre bil til arrangement som nevnt ovenfor, dekker 
Vang o-lag kr 500 kroner for flybilletter hver vei, dvs. totalt kr 1 000 for den 
enkelte deltaker. 
Deltakere på NM, testløp og norgescup får dekket overnatting med inntil 250 kr 
per natt. Maten holdes av den enkelte. Ledere for Vang o-lag på Hovedløp, NM, 
testløp og Norgescup, får dekket alle utgifter ved overnatting. 


