
 

Referat styremøte Vang OL  
12. januar 2022 kl. 20.00 

Sted: Hos Ingvild  

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

Ikke til stede: Håkon og Anne 

1. Oppfølging av tidligere styresaker 

a. Dugnad på Stenfjellrunden med matstasjon på Krakholen og ved Storfurua 

Det må legges ut informasjon på facebook med påmelding og link til hjemmesiden 

(Ingvild).  

Vi trenger 10 stykker på Krakholen og 2 stykker på Storfurua.  

b. Ny runde med teamshop hos Trimtex i februar, uke 7 og 8. 

Dette er avtalt med trimtex. Ingvild ut info på hjemmesiden/facebook i uke 5 

(Ingvild) 

c. Gåsbu sør (Pål) 

Ikke noe nytt.  

 

2. Økonomi 

a. Status budsjett/regnskap (Mari) 

Driftsresultat 2022: minus 38 492 kr 

Sum endring per konto: minus 27 866 kr 

Regnskapet er klart for overlevring til revisjor. 

b. Lage et oppsett for søknader med tilhørende frister for økonomisk støtte (Ragnhild 

og Mari) 

Arbeidet er i gang, og Mari har begynt på en liste. 

3. Årsmøte 2023, bidrag til årsberetning. 

Årsmøte 19.februar, kl 19. Pål sjekker om vi kan ha det på kontoret hans på Trehjøringen.  

4. Fastsette dato for evt. frasigelse av verv i styret.  

Leder, leder teknisk komite, leder treningskomite og ungdomsrepresentant sitter til årsmøtet 

2023. 

Frist for frasigelse av verv er 22.januar.  

5. Evt Myrsprinten 10. april 2023 

Ragnhild gjør avklaringer rundt et evt arrangementet med Jan Ola.  

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

Eskil Sande Gullord lager løyper. Terje Gudbrandsen printer løyper. Pål og Solveig m/fleire 

arrangerer.  

7. Eventuelle andre bedriftsløp 

18.april kan være aktuelt, og om mulig gjennbruke poster fra en evt Myrsprint i 

Imerslundsmarka.   

8. Pinsesprinten 27. mai 2023, løpsledere og løypelegger er på plass. 

Andre sentrale funksjoner må på plass ganske raskt. 

Pål har dialog med Hamar om kart og område.  

9. Myrtrampen 12. august 2023, trenger løpsleder og løypelegger. 

Sted: Gåsbu 



Løpsleder og løypelegger: Tas på neste møte.  

10. Eventuelt 

A. Kartprosjektet på Lunden er avsluttet.  

B. Vi må lage retningslinjer på dekning av Mjøs-o-aktivitet.  

 

 

 

 


