
 

 

Hedmark mosjon og Bedriftsidrettskrets 
Orienteringsutvalget, Hamar 
 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2009 
Dato: 1. desember 
Sted: Olrud Rica Hotell 
 
1.        Åpning  
           Kjell Vidar Holmen, leder o-utvalget og Arve Hagen BIL, ønsket velkommen 
            til årets premieutdeling og årsmøte. Han takket for samarbeidet med kretsen, 
            andre medhjelpere, arrangører og løpere. 
           Hele 63 spreke O-løpere hadde møtt frem. 
 
Premieutdeling :  
 
            258 premier og 45 medaljer ble delt ut i løpet av 45 effektive minutter.  
            -Stedsmesterskapet: Kjell Vidar H. ga velfortjent ros til Elverum  
             kommune for arrangementet i Stavåsen, med start og innkomst på  
             Strandbygda Skistadion. De av medaljevinnerene som var tilstede fikk 
             medaljen rundt halsen og en klem på kjøpet av premieoverrekker Kristin  
             Haga. 
           - Antall løp: I løpet av sesongen 2009 var det 3787 starter, fordelt på 369 
            personer. 258 av disse har 6 løp eller flere og oppnådd premie. 
             Hele 17 løpere har deltatt i alle 20 løp. 
           - Rekrutteringspokalen: Pokalen er ny for året og satt opp av Spare- 
             banken Hedmark. Sparebanken Hedmark var ubeskjedne nok til å ta det 
             første nappet i pokalen med 4 nye rekrutter. Pokalen må vinnes 3 ganger  
             for å få den til odel og eie.  
             Viser for øvrig til http://www.hmbko.no/ hvor alle resultater og lister ligger. 
             I pausen mellom premieutdelingen og årsmøtet ble det servert rund- 
             stykker og drikke til. 
             12 stykker forlot salen etter premieutdelingen, slik at antallet på selve  
             årsmøtet var 51 deltagere. 
 
Årsmøtet: 
 
2.        Godkjenning av innkalling og fastsetting av stemmetall  
            (lag med 10 deltagere eller flere har 2 stemmer). Godkjent. 
 
3.        Valg av møteleder: 
            Kjell Vidar Holmen ble valgt. 
 
4.        Valg av sekretær: 
           Anita Høie ble valgt. 
 
5.        Valg av 2 deltagere til å underskrive protokollen: 
             Knut Røhrsveen og Bård Stang ble valgt. 
 



 

 

6.        Årsberetning. 
           Årsberetningen er skrevet og ble lest av Kjell Vidar Holmen. 
           Det ble litt diskusjon rundt kunngjøring av løpene.  
           Konklusjon: IKKE alle har internett. Derfor bør/skal den enkelte arrangør 
           sørge for en “gratis kunngjøring” i Østlendingen, Ringsaker Blad og  
           Hamar Arbeiderblad. Kunngjøringen skal inneholde tidspunkt, sted og hvor det 
            er merket fra eller hvor samlingsplassen skal være. I tillegg må det i 
            dokumentet til arrangørene, som ligger på hjemmesiden vår, legges inn at 
            bekjentgjøringen skal skje innen fredag før løpet.  
           Årsberetningen ble godkjent og kan leses på internett. 
 
7.        Budsjett og regnskap. 
            Det ble orientert om budsjettet, o-utvalget har en saldo på rundt 60 000 kr. 
            Budsjettet blir endelig godkjent av kretsen.Regnskapet blir ikke gjort opp før 
            31.12.2009. 
             
8.        Innkomne forslag. 
           Forslag 1: fra Odd Nysæter: 
           “Kretsen legger inn min. to byorienteringsløp - gjerne sprint - i  
           sesongen 2010“. 
           Årsmøtets vedtak:  
           Første og siste løp bør arrangeres bynært, men det er opp til arrangøren å  
           bestemme. Må noe av løpet foregå på asfalt, skal det være en nødløsning. 
 

           Forslag 2: fra Berit Røste: 
           “Ønsker du å løpe ei anna løype enn du har meldt deg på, må du si fra til 
           arrangøren seinest når du kommer på løpet. Det skal være rom for å ta  
           imot etteranmeldte løpere på løpsdagen og dette er eneste mulighet for 
           arrangøren til å ha kontroll på at det er nok kart.” 
           Årsmøtes vedtak: 
           Dette kan løses ved at arrangøren klargjør 5 ekstra kart i klassene med 
           færrest deltagere. I dame og herreklassene som løper 2,5 og 3,5 bør det 
           klargjøres 10 ekstra kart pr. klasse. 
 
         Eventuelt: 
          Diverse forslag angående sanitet: 
         Kjell Vidar stilte spørsmål om det kunne være aktuelt med hjertestarter. 
           En annen etterlyste førstehjelpsutstyr med nødvendig innhold og en tredje 
            etterlyste isposer i målområdet.  
          Årsmøtes vedtak: 
            Førstehjelpsutstyr bør vi ha som en del av arrangørutstyret, o-utvalget har 
            penger til dette. Årsmøtet ga Elverum kommune  fullmakt til å vurdere saken 
            rundt hjertestarter og innkjøp av førstehjelp utstyr.  
 
9.      Valg. 
            Elverum Kommune ble valgt til O-utvalg i 2010-2011. Ottar Evensen takket 
            for tilliten og var klar for oppgaven. 
            Forslag videre er: 2012 - 2013 GENO, 2014 - 2015 Eidsiva og 2016 - 2017 
            Byggmakker. 



 

 

             
 
10.       Avslutning. 
           Kjell Vidar takket Odd Erik Jordheim og Ragnar Høsøien for den store 
           innsatsen de har gjort for O-kretsen gjennom hele sesongen og overrakte 
           begge en oppmerksomhet. Da gjensto det kun å ønske alle vel hjem  
           etter en koselig kveld. 
 
 
 
Referenter:         Anita Høie                                        
 
 
 
 
 
 
                 ________(sign)_____________               _____ (sign)_________________ 
                 Knut Røhrsveen                                                  Bård Stang  


