Styremøte Vang OL 13. mai 2020 kl. 20.00
Sted: Digitalt møte på Teams
Til stede: Ragnhild Jetlund, Magne Smeland, Pål Stenberg, Anders Skjeset, Anne
Frøisland og Yngvild Malmo (referent).

1) Referatsaker
a) Ekstraordinært kretsting 2. mars 2020
i) Pål og Ragnhild stilte fra Vang. Manglende leder i kretsen var grunnen til det
ekstraordinære kretstinget. Marius Øie (Løten) tok på seg ledervervet og Tone Bleken
Rud (Vang) nestledervervet.
b) Nammocup 2020
i) Alle løp til nå i år er utsatt. Dette medfører endret terminliste. Vang har sammen med
Hamar tatt på seg å arrangere knockoutsprint 26. august. Det vil bli arrangert 3 løp i
Nammocupen i juni.
c) Stolpejakt og turorientering
i) Nærmer seg 2500 personer som har vært på en eller flere stolper i Stolpejakten.
Turorientering har vi per nå ingen status på.

2) Økonomi
a) Søknader om tilskudd 2020
i) Aktivitetsmidler fra NOF ble omsøkt før "koronatid". Har fått 3 500,- til Verdens o-dag
samt 2500,- til Finn fram dagen. Dette er arrangementer vi nå har vanskelig for å få
gjennomført slik planlagt.
ii) Har søkt Hamar kommune om 25 000,- til skriver og tilskudd til snøscooter.
iii) Har søkt Hamar kommune om tilskudd til nytt skolegårdskart for Lunna skole (30 000,-),
Ilseng (15 000,-) og Ingeberg (35 000,-).
iv) Har søkt Hamar kommune om 60 000,- i tilskudd til vinterstolpejakt.
v) Magne har søkt kommunen om 46 000,- til Stolpejakta.
vi) Tilskudd fra NOF. Søkte om tilskudd til nytt skolegårdskart for Lunna skole og revidering
av Lovisenberg. Tilsagn om 5000,-. Hvis synfarer er under 25 år er det tilsagn om 1000,til.
vii) Ser for oss å søke spillemidler til Ilsengkartet til høsten. Både revidering og utvidelse.
viii) Med mer…….
b) Covid-19 og konsekvenser for budsjett 2020
i) Redusert medlemskontingent. Noen har likevel betalt full kontingent. Bortfall på 10 000,(ca 15000,- i stedet for normalt 25 000,-)
ii) Bortfall av inntekter på Myrsprinten. Har aldri ført eget regnskap på Myrsprinten, men
antar et tap på ca 15 000,-. Under kravet på 25 000,- for å få "koronamidler"
iii) Bortfall av inntekter på bedriftsløp. Alle løp fram til sommerferien er avlyst. Vi var satt
opp med 3 løp før sommeren og 1 etter. Usikker på hvordan terminlisten blir til høsten,
men antar et bortfall på ca 30 000,-, men dette er veldig usikkert.

iv) Blir også en del mindre utgifter når aktiviteten er så lav som nå.

3) Vårens opplegg med o-teknisk trening og ukas løype
Mange har fra rundt påsketider benyttet seg av muligheten "Usynlig-o". Når treningene skulle i
gang etter påske satte man ut ukas løype som står ute en uke. Et par uker etter påske satte man i
gang med trening for de fra 13-16 år. Det blir ukens løype også denne uken samt et eget opplegg
på Kristi Himmelfarts dag 21. mai (se punkt 4).
Må vurdere hva man gjør med trening/treningsløp etter 21. mai.
Oppfordre til at de som deltar på en av ukens løyper registrerer det i en kommentar på Facebook
slik at vi kan få et bilde på aktivitet.
4) Forslag om arrangement med o-løp 21. mai, konkurranseklasser fra 13-20 år.
Vang OL kommer til å arrangere mellomdistanseløp i Imerslundmarka for Vang og naboklubber
på Kristi Himmelsfartsdag 21. mai. NOF's regler for smittevern
(http://www.orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/) vil
sette rammer for arrangementet. Det blir blant annet krav om forhåndspåmelding via Eventor.
Her kan det også styres hvilke klubber som kan melde seg på. Skal kun være for lokale klubber.
Foreldre/foresatte får tilbud om løpe ukas løype på eget initiativ, med start/mål på annen plass.
Jan Ola, Anders og Ragnhild danner en arrangementskomite.
5) Innkjøp av berøringsfrie postenheter
https://www.emit.no/product/emit-tft-touch-free-trainer-244
Anders har hatt en prat med Marius Øie. Mener man må ha den dyreste (1100,- per enhet)
utgaven hvis man skal bruke enhetene i ski-orientering. Mest aktuelle bruksområde: skiorientering og sprint. Løpere må ha emiTag brikke.
Siden innkjøp vil bli ganske dyrt bør det vurderes om dette er noe for poolen med utstyr som
klubbene (Vang, Hamar, Ringsaker, Løten, Vallset/Stange og Elverum) har sammen.
Pål kontakter Erik Grøndalen om hvordan man bør gå fram videre.

6) Synfaring skolegårdskart Lunden
Ragnhild har snakket med Jan Ola. Det kan være en mulighet at Jan Ola og Ove Antvord har et lite
kurs for aktuelle synfarere; Njaal og Eskil. Styret mener at kurs/veiledning er ubetalt for alle
parter. Synfaring og etterarbeid betales etter minstetariff. Ragnhild sender en e-post til Njaal og
Eskil.
7) Hyggekveld og premieutdeling for sesongen 2019
Avventer situasjonen og prøver å få til hyggekveld til høsten.

8) Eventuelt
a) O-cad: Jan Ola har kommet med forslag om å kjøpe en klubblisens som kan ha opptil to
samtidige brukere. Kostnad 250 sveitsiske frang per år. Styret mener at Jan Ola kan kjøpe inn
dette.

b) Printer: Jan Ola og Anders har hver sin "klubbprinter" som de bruker til å skrive ut kart. Jan
Ola sin begynner å bli klar for å byttes ut. Styret ønsker ikke at klubben skal lease printer,
men gir ellers Jan Ola frie tøyler til å finne en god printer til formålet.
c) Nettbrett til synfaring: Jan Ola anbefaler at vi venter med innkjøp til han har prøvd det ut litt
mer. Styret er enig.
d) Synfaring av Imerslundmarka. Jan Ola og Ove ønsker å synfare kartet. Styret ved Pål ber dem
om å lage et kostnadsoverslag og hvis dette ser ok ut kan de sette i gang så fort som mulig.
e) Anders har søkt om gymsaltid på Ingeberg på mandager fra høsten av.

