Styremøte Vang OL 30. august 2020 kl. 20.00
Sted: Digitalt møte på Teams
Til stede: Ragnhild Jetlund, Magne Smeland, Pål Stenberg, Anders Skjeset, Anne
Frøisland, Jan Ola Pedersen og Yngvild Malmo (referent).

1) Referatsaker
a) Gjennomførte arrangementer i regi av Vang OL
i) Terminfestede løp er gjennomført, Myrsprinten, Myrtrampen og Nammo-cup (evnt
inntekter skal deles med Hamar OK)
ii) I tillegg har vi arrangert ungdomsløp i mai, og to usynlig-o bedriftsløp
b) Felles innkjøp av berøringsfrie postenheter
i) Er kjøpt inn og Pål vil få dem i løpet av neste uke.

2) Økonomi
a) Status budsjett/regnskap
i) Per i dag er det et overskudd på 97 000,-. Av dette utgjør overskudd på ski-o NM ca
90 000,- . Inntekter fra stolpejakt og diverse tilskudd har gitt en del penger i kassa. Av
utgifter har vi blant annet deltakelse i hovedløp og leir samt deltakelse i Mjøs-o.
b) Sponsoravtaler
i) Har fått 8000,- fra Kiwi. Avtalen med Kiwi utløper automatisk hvis vi ikke gjør noe innen
30. september. Ragnhild sjekker med Øystein om han kan ta kontakt med Kiwi. Avtalen
med Eidsiva gikk ut 31.12.2019. Ragnhild søker på nytt (kan gjøres gjennom skjema på
www.eidsiva.no).
c) Beregning av egenandeler
i) Beregning av egenandeler i forbindelse med junior-cup i perioden 2017-2019. Styret har
besluttet og ikke kreve inn noe da vi har brukt så lang tid på å finne ut av dette.
ii) Det har kommet inn søknad om dekking av reise/opphold til NM i 2020. Styret dekker
reise basert på billigste reisemåte. Anders sjekker ut i forhold til overnatting.
iii) Fra 2021 må styret få på plass et forutsigbart opplegg for hva klubben dekker.
3) Treninger høsten 2020
Det gjenstår 3 treninger samt klubbmesterskap denne sesongen.

4) Andre aktiviteter høsten 2020
a) Felles klubbmesterskap for naboklubber i regi av OL Vallset/Stange 3. september
b) Idrettens dag 12. september – avlyst pga liten interesse
c) Finn Fram dagen – NOF ønsker at denne skal gjennomføres i høst. Usikkert i forhold til
dagens smittesituasjon og vi avventer litt.
d) Tilbud om aktiviteter for skolene – NOF ønsker også at denne skal holdes, men vi anser det
ikke forenelig med dagens smittesituasjon. Denne utgår derfor.

e) Natt-cup? Anders undersøker med Hermann Bakke. Kanskje Vang kan arrangere et enkelt
nattløp om ca 2 uker.
5) Revisjon av kart
a) Lageråa: hogging og nydyrking gjør det litt vanskelig tilgjengelig
b) Vest for dagens Greftenmoenkart
c) Gåsbu og sørover/Øståsbakken
d) Lovisenberg skole – bør revideres
Fristen for å søke spillemidler er 1.oktober. Vil bli behandlet i januar (forhåndstilsagn). Hvis vi
baserer oss på spillemidler bør vi derfor søke nå for å kunne komme i gang sommeren 2021. Jan
Ola sender et par områdeavgrensinger for punkt b) og c) til Pål og Pål søker om spillemidler.
Tørbustilenkartet: Tore Hermansson rakk ikke å gjøre dette ferdig til Myrtrampen i år. Klubben
ser ikke behovet for å fullføre dette nå. Pål snakker med han og spør om det er aktuelt å heller
gjøre en jobb på Gåsbu.
6) Stolpejakt vinter
Magne tar kontakt med Arnfinn Pedersen og hører hvordan organisasjonen Stolpejakten stiller
seg til vinterstolpejakt. Jan Ola kan eventuelt ordne et løypekart og tenke ut postplassering hvis
det skulle bli aktuelt.

7) Hyggekveld og premieutdeling for sesongen 2019
Det er ønskelig å få til noe sosialt, men vi avventer smittesituasjonen.
8) Eventuelt
a) Leiebrikker – klubben kjøper inn noen flere leiebrikker. Anders sjekker med Knut hvor mange
vi har og ut fra det avgjøres hvor mange vi bør kjøpe inn. På årets Myrtramp ble det leid ut 10
brikker.
b) Klubben har fått tilsagn på lån av gymsalen på Ingeberg, mandager fra kl 18-21. Vi har bedt
om perioden fra høstferien og fram til påskeferien. Pga av covid-19 har vi ikke tilgang til å
låne utstyr, garderober er ikke tilgjengelig og vi må rengjøre kraner på do osv. Ser det derfor
ikke aktuelt å låne gymsalen så lenge situasjonen er som nå.

