
Referat styremøte Vang OL  
5. desember 2022 kl. 20.00 

Sted: Hos Pål 

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

1. Oppfølging av tidligere styresaker 

a. Ny hjemmeside – oppdatering (Ingvild) 

o Ny hjemmeside er klar før jul. 

o Vi lanserer en side uten at all informasjon er på plass, men ønsker å komme i 

gang slik at vi har et sted å dele informasjon. Informasjon vil fylles på forløpende 

gjennom vinteren.  

 

b. Sponsoravtaler – oppdatering (Ragnhild) 

o Nye sponsoravtaler fra 2023: Furubergloven AS og Skyttermoen anlegg.  

o Viderefører: Eidsiva og Kiwi.  

 

c. Medlemsmøte 24. november Hamar OK og Vang OL 

o 3 deltagere fra Vang o-lag og 9 fra Hamar OK stilte på møtet. Alle deltagerne var 

veldig fornøyd med arrangementet.  

 

d. Vinterstolpejakt 

o Vi prioriterer ikke dette i vinter.  

 

e. Ny runde med teamshop hos Trimtex i februar 

o Vi ønsker å ha teamshopen åpen i uke 8 og 9.  

 

2. Økonomi 

a. Status budsjett/regnskap (Mari) 

o Beholdning per 1.des 815 000 kr. 

o Tilskudd som krever oppfølging/dokumentasjon må vi ha oversikt over i et excel-

ark slik at vi kan fordele oppgaver, og ha oversikt. Innfører dette fra 2023.  

b. Søknader om økonomisk støtte (Ragnhild) 

o Aktivitetstilskudd fra NOF. 

 

3. Dugnad Stenfjellrunden, Krakholen og Storfurua 

o Vi bør stille med 8-10 stykker.  

o Det er mye annet som skjer den helgen (planleggingsdag på fredag, skirenn), så vi 

bør informere om dette så fort som mulig.  

 

4. Årsmøte 2023, årsberetning. 

o Dato: 19.februar 

o Sted: kommer tilbake til dette.  

o Styremøte for å forberede årsmøtet: 12.januar i Veståsvegen 180 (hos Ingvild).  

 

5. Mulig pinsesprint (27.mai) 

o Dette blir Myrsprinten. 



o Løpsledere: Pål Stenberg og Anders Skjeset.  

o Løypelegger: Vegard Ølstad Dalberg 

o Krever mange arrangører, med sprint i urbane strøk.  

o Område: Nedre Furuberget, Presterud. Mulig samlingsplass: Norsk Tipping.  

o Kart må avklares med Hamar (Pål). 

o Løpslederne hører med Hamar om hva de pleier å gjøre mtp varsling av 

borettslag mm. 

 

6. Bedrifts o-løp sesongen 2023 

o Vår: Vi ønsker å arrangere 6.juni.  

o Høst: Vi ønsker å arrangere 5.september 

 

7. Bedrifts o-løp 25. april 2023 for Mjøs-o, i samarbeid med Hamar OK 

o Vi går for dette.  

 

8. Kartprosjekter (Pål)  

o Kartet på Lunden er ferdig.  

o Greftenmoen-kartet er snart ferdig. 

 

9. Evaluering av treningsopplegg (Håkon)  

o Evaluering internt i Vang o-lag mandag 12.desember.  

 

10. Eventuelt 

a. Jakt og fiskeskolen – mulig bidrag til sommeren 

b. Myrtrampen 

o Mulig dato 12.august 

o Håkon melder inn  til kretsen.  

c. Startkontingen på sommerløp for barn 

o Dekking av startkontingent for barn og ungdom (t.o.m 20 år) har vært litt uklart. 

Styret beslutter at startkontingent for barn og ungdom dekkes, også på ferieløp i 

Norge for 2022 og 2023. Oppdatert regement: Reglement-for-dekning-av-

startkontingent-2022-og-2023.pdf (vangol.no)  

o O-festivalen er det sendt ut regning på, men her sendes det kontra. 

o Raghild gjør om reglene og kommer med forslag til justering i tekst. 

 

https://vangol.no/wp-content/uploads/2023/01/Reglement-for-dekning-av-startkontingent-2022-og-2023.pdf
https://vangol.no/wp-content/uploads/2023/01/Reglement-for-dekning-av-startkontingent-2022-og-2023.pdf

