
Innlandet bedriftsidrettskrets 

Orienteringsutvalget 

             Referat fra Årsmøtet 2022 

Dato: 23.11 22 

Sted: Ulven skjenkeri, Brumunddal 

Åpning 

Kristin Haga, representant for o-utvalget, ønsket velkommen til årsmøtet og årets 

premieutdeling. 

13 møtte opp. 

Det ble oppfordret at de fremmøtte lagene kunne melde seg på arrangementslista for 

neste år. Lista ble lagt fram ved oppstart av møtet. Ingen meldte seg i løpet av møtet. 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og stemmerett: 

Innkallingen ble godkjent og alle fremmøtte fikk stemmerett. 

Beslutning tas på simpelt flertall. 

Sak 2 Valg av møteleder: Kristin Haga ble valgt. 

Sak 3 Valg av sekretær: Anita Grønvold Tollefsen ble valgt. 

Sak 4 Valg av to til å skrive under på protokollen: Knut Martinsen og 

Harald Grønvold ble valgt. 

Sak 5 Årsberetningen:  

Anita Grønvold Tollefsen leste gjennom årsberetningen for 2022. 

Kommentar:  

Takk rettes til Stein Arne Negård for at han er flink til å ta bilder på løpene og 

legger de ut på Kondis.no., og noe på bedriftsorienteringslagets nettside. Vi 

oppfordrer medlemmer til å gå inn og se, alle løpene ligger dokumentert der. 

 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

 

 

 



Sak 6 Regnskap: 

O-utvalget har ikke endelig regnskap, så foreløpige tall ble lagt fram. I år var 

det budsjettert med inntekter på 90.000,-. Inntektene endte på 66.230,-. Det 

er blitt kjøpt inn 8 nye 0 enheter. Emit enheten måtte på service og bytte 

batteri. 

Budsjettet er ikke lagd ennå. Dette lages og skal godkjennes av kretsen. Fristen 

er midt desember. 

Kommentar: pga redusert inntekt i forhold til budsjett, ble det enighet på 

årsmøtet at det prosentvis blir redusert tilsvarende støtte til Mjøs -O. 

Mjøs-O får tildelt  kr 15.000,- fra Innlandet bedriftsidrettskrets. 

 

Sak 7 Innkomne forslag:      

1.     

Bakgrunn: Mange av  deltagerne i løpene benytter nå pulsklokker med GPS-

sporing. For å kunne studere hvor vi har vært i løpet av konkurransen, er 

vi avhengige av at kart med løyper legges ut i Livelox. 

Det er som oftest en lokal orienteringsklubb som står som teknisk 

arrangør av løpene våre. De er vant til å bruke dette systemet, og så vidt 

vi vet er dette forholdsvis enkelt å få til. 

«Vi foreslår derfor at dette blir en del av resultatservicen ved neste års løp». 

Forslagsstiller:Jon Bjørnstad og Magnar Nybakk 

SpareBank 1 Østlandet BIL – orientering 

Årsmøtet stemte; 2 stemmer for, 11 mot. 

 

Det ble fremmet et motforslag.: Mange av  deltagerne i løpene benytter 

nå pulsklokker med GPS-sporing. For å kunne studere hvor vi har vært i 

løpet av konkurransen, er vi avhengige av at kart med løyper legges ut i 

Livelox. 

Det er som oftest en lokal orienteringsklubb som står som teknisk 

arrangør av løpene våre. De er vant til å bruke dette systemet, og så vidt 

vi vet er dette forholdsvis enkelt å få til.  

«Vi oppfordrer de som er arrangører, og har mulighet for, til å benytte 

systemet Livelox «.         Motforslaget  ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer. 



 

Det ble rettet en stor takk til Knut Martinsen og Tore Jørgensen for  den 

jobben de har gjort i løpet av sesongen.  

 

Kaffepause 
I pausen mellom årsmøtet og premieutdelingen ble det servert kaffe og kringle. 

Det ble mulighet for å kjøpe seg drikke for de som ønsket det. 

Premieutdeling 

I år har vi valgt å kjøpe kortreist premie fra AO senteret i Brumunddal, en kopp 

med motiv, og tekst. 

22 stykker som ønsker premie. Det er flere premier som ikke ble tatt med fra 

årsmøtet.  

I følge vår oversikt, gjenstår disse premiene å bli hentet; Bente Grøndalen, H.P. 

Jevanord, Ottar Evensen, Stein Erik Edvardsen, Morten Øie, Anita Stensby, 

Einar Stensby, Halstein Ødegård, Svein Marken, Johnny Johansen, Karl Petter 

Opsal, Odd Arne Blystad, Turid Opsal, Steinar Libak, Marianne R. Skjærstad. 

Kontakt Anita Høie (telefon 99278388) for å hente disse premiene.  

Er det noen som ikke står på denne listen, og som ikke har fått premie, men 

mener de er berettiget til premie, ta kontakt på samme nummer. 

Avslutning 

Vi gleder oss til en aktiv og god 2023-sesong. 

Til slutt takk til alle fremmøtte for en hyggelig kveld. 

 

Referent: Anita Grønvold Tollefsen 

 

_________________________                _________________________ 

        (Knut Martinsen)   (Harald Grønvold) 


