Styremøte Vang OL 27. januar 2020 kl. 20.00
Sted: Hos Pål Stenberg
Til stede: Ragnhild Jetlund, Magne Smeland, Pål Stenberg, Njaal Ellegaard Melby,
Anders Skjeset og Yngvild Malmo (referent).

1. Referatsaker
 Kretsing 20. januar 2020
Ble vedtatt at Hedmark og Oppland orienteringskrets skulle slå seg sammen til Innlandet
orienteringskrets. Mangler leder i det nye styret. Blir ekstraordinært kretsting.


Fortsatt ikke helt avklart om Hamar/Løten skal arrangere World Cup i forbindelse med
pinseløp. Vang OL har sagt at hvis det blir arrangement kan vi stille på dugnad
løpsdagene og eventuelt rigging i forkant.

2. Økonomi
a. Regnskap 2019
Klubben gikk ca 12 000,- i overskudd i 2019.
b. Budsjett 2020
Magne har satt opp cirka tall ut fra inntekter og utgifter i 2019. Gjør noen justeringer
slik at vi går i balanse.
c. Valg av nytt regnskapsystem
Magne har sett litt på XCELLO – synes dette ser ok ut. Enkelt og greit, baser på Excel.
Skal sjekke nærmere.
d. Søknader om tilskudd 2020
o Tilskudd fra NOF. Frist: 16. februar. Søke om tilskudd til nytt skolegårdskart for
Lunna skole og revidering av Lovisenberg, Ingeberg og Ridabu/Ener skoler
(Ragnhild søker)
o Tilskudd fra kommunen. Søke om tilskudd til nytt skolegårdskart for Lunna skole
og revidering av Lovisenberg, Ingeberg og Ridabu/Ener skoler (Pål søker)
o Tilskudd fra kommunen. Søke om midler til vinterstolpejakt. Søke om 30 000,(Pål søker)
o Toten sparebank – søknadsfrist 31. mars.
o Gjensidigestiftelsen – søker om støtte til snøscooter
o Med mer…….

e. Tilskudd fra Sparebankstiftelsen
Ragnhild kontakter Sparebankstiftelsen og informerer om at vi ikke har funnet
snøscooter til passende pris og at vi ikke vil rekke å lage Stolpejakt i vinter. Sjekker
om det er mulig å bruke støtten til samme formål neste år.

3. Årsmelding og årsmøte 2019
Årsmeldingen nærmer seg ferdig. Noen småting gjenstår. Anders skriver kapittel 8. Barne og
ungdomsarbeid. Må sendes ut innkalling til årsmøtet senest 2. februar
Årsmøte: Søndag 16. februar kl 16.00 på Gåsbu (etter NM i ski-o).

4. Hyggekveld og premieutdeling for sesongen 2019
Arrangere i mars/april sammen med kickoff på SFO Ingeberg.

5. Forespørsel om felles klubbmesterskap med OL Vallset/Stange 22. august 2020
Takker ja til det.

6. Arrangement 2020 og 2021
Løpsledere Myrsprinten og Mytrampen er på plass. Eskil tar løypeleggingen på Myrsprinten.
Høre med Sofie/Ove Antvord på Myrtrampen.
Arrangementskomiteen setter opp ansvarlige på de andre løpene vi skal ha når vi får oversikt.
7. Deltakelse på stafetter 2020
Vang melder på dame og herrelag på Jukola

8. Klubbtur 2020
Anders sjekket med Eva Lutnæs om aktuelle reisemål.

9. Stolpejakt vinter 2021
Avventer til vi vet mer om hvilke tilskudd vi får.

10. Eventuelt
Mål om at Vang OL skal arrangere 4 bedrifts o-løp i 2020. Pål sjekker med Byggmakker og
Magne med Innlandet fylkeskommune (avventer). Tone skal sjekke for Eidsiva. Skal ha løpet
til Statens Vegvesen (26. mai) og bruker å ha løpet til Telenor.
Ragnhild tar en sjekk med de andre klubblederne ang pris på kart i forbindelse med bedrifts
o-løp.
Innetreningene på Ingeberg er i gang.

