
Referat fra årsmøte 2019 

 

Møtet ble holdt i Bedriftsidrettens eget lokale Forus Sportssenter på Forus, torsdag 
21. november 2019 kl. 18.00 

 

Alle som deltok i orienteringsløp i sesongen 2019 hadde møte- og stemmerett. 

 

Saksliste 

 

1. Åpning av møtet 

Leder Bjørnar Sandsmark åpnet møtet og ønsket velkommen. 

 

2. Årsrapporten fra o-styret 

Årsrapporten ble gått gjennom av styremedlemmene. Rapporten er lagt ut på 
hjemmesidene. 

Leder Bjørnar Sandsmark takker for seg etter 2 år i styret. 

Nestleder Ann Torill Matre Bakken informerer om endringer i rutinene for å melde 
på de som har deltatt på nybegynnerkurs på det første løpet som er den praktiske 
delen av kurset 

Terrengfordeler Tor Sverre Skåra oppfordrer til å prøve nye kart/terreng. 
Oppfordrer også flere klubber til å bli med å arrangere løp. Veldig dominert av 
aktive klubber.  

Materialforvalter Ove Oaland konkluderer med at sesongen har gått fint. Kommer 
nye stoler til hengeren.  

 

Rankingfører Kristin Skadsem oppfordrer om at alle må huske å sjekke brikkene 
sine og at en må ha elektronisk bevis for å ha vært på en post. La også frem 
statistikk for sesongen. 

 

3. Informasjon fra datateknisk komité 

Rankingfører Kristin Skadsem informerte om hva komitéen har utført av oppgaver 
inneværende sesong. 

 
4. Saker til behandling/eventuelt  

Innspill om at det bør finnes noe i førstehjelpsskrinet mot huggormbitt. Styret 
sjekker om hva som er mulig å ha liggende i skrinet i hengeren. Opplevde at løper 



ble bitt i år. Det bør oppfordres til å ta kontakt med arrangør dersom man tror man 
kan ha blitt utsatt for huggormbitt under løpet.  

 

5. Innstilling/valg  

O-styret: 

Ingen stilte som kandidat som leder, jobbes med å finne noen. 

Ann Torill Matre Bakken gjenvalgt som nestleder for 2år. 

Tor Sverre Skåra gjenvalgt som terrengfordeler for 2år. 

 

Datateknisk komité: 

Geir Rune Seldal gjenvalgt for 2 år 

 

Premiekomité: 

Anne Siv Gjertsen stiller til gjenvalg for 1 år om nødvendig 

Wibeke Lende valgt for 2år 

Marita Skorpe valgt for 2år 

 

Valgkomité: 

Mangler et medlem. Styret må ordne flere medlemmer. 

 

6. Premieutdeling og trekning 

Rankingfører Kristin Skadsem stod for trekning av premier til nybegynner og 
verver. Deltakerne på årsmøtet stemte frem årets løypelegger. 

 

Nybegynner: Ritva Halsne 

Verver: Marin Blystad 

 

Løypelegger: Rune Svihus, Kleppeloen  

 

Premiekomiteen stod for utdeling av årspremier til klubbene. Medaljer fra BM ble 
også delt ut. Informasjon om hvordan man kan hente premiene som ikke ble 
hentet på årsmøtet kommer på hjemmesiden.  

 


