Styremøte Vang OL 2. desember 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). I tillegg deltok Jan Ola Pedersen på dette møtet.

1. Referatsaker
a. Gjennomførte arrangement siden forrige styremøte 30. august
i. Nattløp 07.10 i Imerslundmarka
ii. Nisse o-løp skal arrangeres 06.12
b. Planlagte men ikke gjennomførte arrangement
i. Finn fram dag
ii. Aktivitet på skolene
c. Innkjøp av nye leiebrikker: Styret bestemmer at klubben kjøper inn 5 brikker til
«touch free» bruk. Primært til utlån for yngre løpere. Klubben kjøper også inn 10
«vanlige» brikker til utlån på løp. Anders ber Knut bestille.

2. Økonomi
a. Status budsjett/regnskap
i. Overskudd hittil i år på 118 000,-. 90 000,- av dette er overskudd fra ski-o NM
og 24 000,- er overskudd fra Stolpejakta. Mangler noen regninger fra NOF.
Det står i dag 64 000,- på egen konto for Stolpejakta. Magne foreslår at det
utbetales 20 000,- til hhv Hamar OK og Vang OL. Styret er enig i dette.
b. Sponsoravtaler
i. Har signert avtale med både Kiwi og Eidsiva. Penger er mottatt fra begge for
2020.
c. Egenandeler 2020
i. Juniorløpernes krav om refusjon for utlegg er mottatt fortløpende og er
utbetalt. Anders har vært i kontakt med Marius Øye i Løten OL i forhold til
hvordan de beregner egenandeler. Anders sender en oversikt over dette på
e-post til styret for videre diskusjon.

3. Treninger vinter 2021/sesongen 2021
a. Foreløpig har ikke gymsalen på Ingeberg blitt benyttet til innetrening.
Vang arrangerte sprinthelg sammen med Løten 28-29. november. Planlagt en helg til
i januar og en i slutten av mars. Rettet mot løpere fra 16 år og oppover.
Foreløpig ikke diskutert med Hamar OK om videre samarbeid i sesongen 2021, men vi
håper at samarbeidet kan fortsette. Anders tar kontakt med Hamar over nyttår.

4. Stolpejakt vinter 2021
a. Klubben har sagt at vi er positive til vinterstolpejakt i samarbeid med Løten, men har
foreløpig ikke hørt noe mer. Ragnhild følger opp saken videre. Magne har noen
stolper liggende som kan brukes. Foreslår at disse kuttes opp i mindre lengder og
henges opp.
5. Myrsprinten (Ener) og Myrtrampen (Gåsbu) 2021, løpsledere og løypeleggere
a. Myrsprinten ligger inne i Eventor 5. april og Myrsprinten 15. august. Lillehammer
ønsker samarbeid med Fjelldilten 14. august. Yngvild forespør Håkon Dåsnes om
løpslederjobben på Myrsprinten. Anders spør Sofie/Ove Antvord om å være
løpsleder på Myrtrampen. Jan Ola tar løypeleggerjobben på et av løpene og hører
om Kenneth kan være løypelegger på det andre.

6. Revisjon av kart – framdrift
a. Gåsbu sør. Klubben har fått kommunalt anleggstilskudd på kr 90 000 og gavemidler
fra Sparebankstiftelsen på 50 000 kroner. Vi har også fått tilsagn om 113 000,- i
spillemidler. Disse vil utbetalt om 4 år når kartet er ferdig.
Har fått tilbud fra Rambøl og Terje Gudbrandsen på hhv 230 000,- og 270 000,-.
Pål tar også en sjekk med Øyvind Steinbekken før vi tar noen videre avgjørelse.
b. Greftenmoen vest. Klubben har fått kommunalt anleggstilskudd på kr 20 000,-. Også
tilsagn om 33 000,- i spillemidler. Pål sjekker med Ove Antvord om han kan ta på seg
jobben. Et overslag tilsier at kartet vil koste ca 90 000,- kr.
c. Skolegårdskart for Lunden skole (ikke gitt kommunale midler til nærmiljøtiltak). Kan
ifølge Pål være muligheter for å få noe tilskudd fra Hamar kommune likevel når
uteområdet på skolen er ferdig.
d. Revisjon av skolegårdskart Lovisenberg skole (ikke gitt kommunale midler til
nærmiljøtiltak).

7. Premieutdeling for sesongen 2019, eventuell markering av avslutning for sesongen 2020 for
ungdomsgruppa.
Premieutdeling for 2019 legges foreløpig på is.
Anders sjekker ut rundt markering av avslutning for sesongen 2020. Hvem er dette aktuelt for
i ungdomsgruppa? Klubben kan sponse pizza el hvis de ønsker å gå ut og spise.

8. Årsmøte 2021
Årsberetning må skrives. Samme fordeling som tidligere år. Frist for ferdigstillelse settes til
20. januar.
Dato for årsmøte: 14. februar 2021. Husk frist for frasigelse av verv i god tid.

9. Eventuelt
a) Anders deltok på årsmøte i Mjøs-o i høst. I den forbindelse kom det opp at man må
se på hvordan fordeling mellom krets og Mjøs-o skal være på aktivitetssiden. Det var
også snakk om oppgavefordeling i forhold til organisering av reise og overnatting på

o-løp/samlinger. Vang OL har ansvaret for Tiomila i 2021. Blir ikke Tiomila arrangert
er vi utfordret til å komme med et alternativt opplegg. Anders tenker å snakke med
Per Olav om dette. Vang og Hamar skal arrangere et bedrifts o-løp på vegne av Mjøso våren 2021.
b) Bedrifts o-løp: Klubben har tatt på seg løp for Telenor/Nestle 4. mai. Vi melder også
inn 11. mai som dato for løp på vegne av Vegvesenet. Anders sjekker ut 1. juni som
aktuell dato for løpet som skal arrangeres for Mjøs-o.

