
Referat:  Å RSMØTE / SESONGSLUTTMØTE 2020 / 
OPPMÅNNSMØTE 20201 

O-styret  avholdt  åpent møte  
 
På Teams, onsdag 17. mars 2021 kl. 18.00.  
 
Alle som har deltatt i orienteringsløp i sesongen 2020 hadde møte- og stemmerett.  

Saksliste: 

1. Åpning av møtet 
            Leder Eli Stokka åpnet møtet og ønsket velkommen 
2. Årsrapport fra utvalget 
 Styremedlemmene gikk gjennom hver sin årsrapport – rapportene er lagt ut på hjemmesiden 
3. Ranking 
 Reglene for sesongen 2020 var som før, men vi endret til at det er de 6 beste løpene som er 

gjeldende i forhold til premiering.       
 Løpsstatistikken blir lagt ut på våre nettsider 
4. Saker til behandling (se under) 

Ingen saker kom inn til behandling innen fristen. 
5. Innstilling/valg av nye utvalgs- og komitemedlemmer 
 O-styret 
 Ove Oaland  – gjenvalgt 
 Kristin Skadsem – gjenvalgt 
 Valgkomité 
 Jonas Bolstad Scheie – gjenvalgt 
 Datateknisk komité 
 Ommund Bakkevold – Gjenvalgt 
 Inge Skretting – Gjenvalgt 
6. Premieutdeling 
 De fleste premier ble hentet i høst på Forus, men er det noen som ikke har hentet kan de 

sende mail til premie@bisori.org for å avtale henting 
 O-styret har også bestemt at det ikke ble premiering for nye løpere og verver denne sesongen. 
7. Terminlisten ble gjennomgått, og ingen kommentarer til denne 
 Det ble informert at arrangør må sjekke gjeldende covid19 regler for løpstidspunktet og 

eventuelt avlyse dersom det ikke er åpnet for arrangement. 
 Alteternativt ble det diskutert / åpnet opp for mulighet for arrangør å legge ut postene i ett 

gitt tidspunkt – eks. fra tirsdag – fredag og legge ut kart på nettsiden slik at løpere som har 
meldt seg på og dermed betalt startkontingent kan laste dette ned og løpe som ett 
treningsløp. Det blir da hengt ut poster i stedet for avlesningsbukkene.  

 Det er opp til hver arrangør å ta denne bestemmelsen, men kan kontakte oss i styret ved 
spørsmål og tilrettelegging eller avklaringer. 

8. Materiell 
 Materialforvalter går til innkjøp av 50 nye postflagg  
9. Nybegynner kurs 
 Det blir også i år arrangert nybegynner kurs med en dag teori og en dag praktisk.  
 Innbydelse ligger ute på våre nettsider. 
 
 
 

mailto:premie@bisori.org


10.      Eventuelt  
 
Steinskvetten ønsker å bidra til å få to komplette tidtakingssett.  Dette innebærer at de går til 
innkjøp av ny skriver, to nye brikkelesere og kabler.  Steinskvetten sin logo kommer til å være 
på dette utstyret.  Takker Steinskvetten for gaven. 

 
 
Styret 
 
Fremmøtte 22 stykker 
Eli Tjåland Stokka 
Ove Oaland 
Kristin Skadsem 
Ann Torill Bakken 
Eli Frafjord 
 
Eivind Rake 
Helga Klaussen 
Anna Berthelsen 
Arjen Leendertse 
Geir Rune Seldal 
Per Ingar Hadland 
Rune Hatle 
Jan Hetland 
Lars Primstad 
Per Bakken 
Pierfelice Bruno 
Randi Roth 
Rolf Kleppe 
Siv Skretting 
Tor Gunnar Osen 
Trude Katrine Hermanrud 
Wibeke Lende 
 
 
 


