
Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets 
Orienteringsutvalget Hamar 

REFERAT FRA ARSM0TE 2013 

Dato: 11. november 2013 

Sted: Kantina Administrasjonsbygget, Ringsaker kommune 

Apning 
Odd Rise, leder av o-utvalget onsket velkommen til arets premieutdeling og 
arsmote. 38 spreke o-lopere var til stede. 
262 premier samt medaljer for stafettene ble effektivt delt ut. Premienivaet har 
vaert stabilt de siste tre ar, men det har vasrt en liten okning i antall deltakere. 

Rekrutteringspokalen ble i ar vunnet av sparebanken Hedmark. 

Kaffepause 
I pausen mellom premieutdelingen og arsmote ble det servert kaffe, rundstykker 
og kake. 
ARSM0TE 
Ved arsmotes igangsetting var 33 personer tilstede. 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og fastsetting av stemmetall 

Innkalling godkjent og alle frammotte fikk stemmerett. 
Sak 2. Valg av moteleder: Odd Rise ble valgt. 
Sak 3. Valg av sekretser: Harald Haugen ble valgt 
Sak 4. Valg av to til a skrive under protokollen: Valgt Finn Roise og Ase 
Konst 
Sak 5. Arsberetning: Moteleder gjennomgikk meldingen og kunne tilfoye at 
han hadde vaert med pa et mote med leder pa Domkirkeodden, sammen med ga-
jogg utvalgets leder, med bakgrunn i bedriftsidrettens arrangement der. De ville 



gjerne bli kontaktet pa forhand ved eventuelle arrangement. Arrangor av o-lopet 
i ar hadde klarert pa forhand. 
Med denne tilfoyelse ble beretningen enstemmig godkjent. 
Sak 6: Regnskap: Sluttregnskap for 2012 forela na og ble godkjent. Merknader 
fra deltakerne pa at bedriftskretsen ikke hadde noe balanseregnskap og vise for 
utvalgene. Dette er etterspurt fra o-utvalget men ikke fatt noe respons pa 
foresporsel. 
Sak 7: Innkomne forslag: Soknad om tilskudd fra Mjos-o ble fra o-utvalgets 
side innstilt pa tildeling av kr. 15.000,-- for 2013. Dette forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
Forslag fra 0ivind Magne Rogndalen om at o-utvalget skulle kjope inn en 
biltilhenger for transport og oppbevaring av arrangements utstyr. 
Det var ingen som sa behov for en slik «investering» og Here mente at vi hadde 
sa godt samarbeide med orienteringsklubbene i distriktet at de folte dette 
unodvendig. Diskusjonen endte opp med at o-utvalget fikk beskjed om a 
vurdere innkjop av arrangementstelt. 
Sak 8 VALG: Etter tidligere vedtak sa sto Eidsiva for tur som nytt o-utvalg for 
2014-2015. Dette ble godkjent og neste til a overta er Byggmakker fra 2016. 
O-utvalget m& gjore forslag til ny rulleringsliste til arsmote 2015. 
Ragnar Hosoien ble valgt til ranking forer for 2 nye ar - 2014-2015. 

Avslutning: O-utvalgets leder, Odd Rise, takket av for Geno's tid som utvalg og 
presiserte at ingen ting gar av seg sjol. Han informerte igjen om nodvendigheten 
av at deltakerne pa lopene gjor som instruksen sier; noterer starttid, innkomsttid 
og bytte av brikkenummer pa oppslagslistene, Hvis alle gjor dette er det mye 
arbeid spart for utvalget nar resultatlistene skal kjores ut. 
Til slutt takket leder Ragnar Hosoien og Odd-Erik Jordheim for god hjelp og 
stotte til utvalget gjennom 2 ar. Ragnar fikk overrakt blomster og bilde, noe 
Odd-Erik far ved en senere anledning da nan ikke var tilstede pa motet. 
Referent: Harald Haugen 

Finn Roise Ase Konst 


