
Referat Å RSMØTE 2022 

O- styret avholdt åpent møte 
 
Tirsdag 22. november kl. 18:00 i Sandnes Sparebank sine lokaler  
 
Alle som har deltatt i orienteringsløp i sesongen 2022 hadde møte- og stemmerett.  
 

Saksliste: 

1. Åpning av møtet 
Leder Ann Torill Bakken åpnet møtet og ønsket velkommen. Presentasjon av ny logo og 
slagord til bedriftsidretten.  
 

2. Årsrapport fra utvalget 
Styremedlemmene gikk gjennom hver sin årsrapport – rapportene er lagt ut på hjemmesiden 
 

3. Arrangører – tips og hjelp til hvordan vi kan få flere 
Leder innledet med å presentere noen momenter for hvordan en kan samarbeide, enten 
med andre bedriftsklubber, eller med aktiv klubb.  
Åpen dialog med mange gode innspill fra deltakerne på årsmøtet: 
- Legge ut tips/oppskrift på hvor mange som skal til for å gjennomføre et arrangement. Styret 
tar aksjon på å lage en slags kokebok på dette og legger denne ut på hjemmesiden vår 
- Tilrettelegge for at klubber kan sende inn sin interesse for å være arrangør, men da 
sammen med andre. Styret, ved terrengfordeler hjelper med å koble sammen bedrifter.  
- Legge ut informasjon på nettsidene rundt det økonomiske aspektet. 
- Drøftet mulighet for å få til en fast avtale på trykking av kart 
- Drøftet mulighet til å lage avtaler på faste arrangører, slik at en har litt mer forutsigbarhet. 
Styret tar alle disse innspillene med seg i videre arbeid for å sikre nok arrangører til alle 
sesongens o-løp.  
 

4. Påmelding i Eventor – status 
Materialforvalter innledet med å fortelle litt om status; Kontakt mellom bedriftsidretten og 
NOF for å komme frem til et opplegg ved å bruke Eventor. Håp om at dette blir klart til 2023-
sesongen. Fortsatt litt praktiske forhold som må på plass, slik som pris, betaling av 
startkontingent, rutiner for påmelding (via oppmann eller enkeltpersoner). Det blir satt ned 
ei gruppe som skal se på dette sammen med noen fra aktive klubber. Videre vil det være 
viktig å involvere datateknisk komite.  
 

5. Saker til behandling 
a. Avslutte ordningen med å gi 1000 rankingpoeng til løpsleder og løypelegger. 

Noen momenter for å avslutte ordningen: Rankinglisten skal baseres på prestasjon 
og deltakelse i løp. Ordningen er ikke rettferdig med tanke på at arrangøren kan ha 
flere personer som ikke kan delta. Ordningen fører til merarbeid for rankingføreren. 
Noen momenter for å beholde ordningen: Innført som tiltak for å få flere arrangører i 
en tid der vi manglet flere, og måtte avlyse løp. Skal være en motivasjon for 
løypelegger og løpsleder til å ville ta på seg disse rollene, som av erfaring da ikke får 
selv delta i løp. Kostnadsfritt tiltak.  
Styret ved leder kom med sin innstilling til saken; Fortsette dagens ordning i 
minimum en sesong til.  



Saken ble gjennomgått og drøftet. Avstemming viste 1 stemte mot å beholde 
ordningen, 23 stemte for å beholde ordningen, resten blank.  
Vedtak: Ordningen med å gi 1000 rankingpoeng til løpsleder og løypelegger 
fortsetter i minimum en sesong til. Styret tar innspillene som kom fram i drøftingen 
med i videre tydeliggjøring av ordningen.  
 

6. Innstilling/valg av nye utvalgs- og komitemedlemmer 
Disse ble valgt:  
O-styret 
- Ove Oaland, gjenvalg som materialforvalter 
Valgkomite 
- Mariann Sveinsvold 
Datateknisk komite 
- Inge Skretting, gjenvalg 
- Ommund Bakkevold, gjenvalg 
 
En har ikke klart å finne kandidat til ny rankingfører, samt et medlem til i premiekomiteen. 
Årsmøtet gav styret mandat til å innstille de som mangler etter innspill fra valgkomite.  
 

7. Premieutdeling til årets nybegynner og årets verver 
- Årets nybegynner: Eivind Brimsø, Vår Energi BIL 
- Årets verver: Rolf Kleppe, Kverneland BIL 
Begge får et gavekort på HOKA sko til en verdi av 2500 kr. Premien er gitt av RBIK.  
 

8. Eventuelt 
- Luftet mulighet til å arrangere BM ei helg. Invitere andre kretser til å delta. Styret står som 
arrangør. Dialog med de aktive klubbene for å ikke «stjele» ei helg som allerede er satt av til 
aktivt løp. Årsmøtet var positive, og styret jobber videre med saken.  
- RBIK har varslet en økning av admin gebyr. Varslingen kom for sent til at det kunne meldes 
inn som egen sak, og ble derfor tatt opp og drøftet med årsmøtet med de mulige utfall en 
kan ha. Tilbakemelding fra årsmøtet var også at en savnet et regnskap, og litt mer hva som 
ligger bak admin gebyret. Styret fikk mandat fra årsmøtet til å ta dialogen videre med RBIK. 
Dersom det blir behov vil dette kunne tas opp som en behandlingssak på neste års 
oppmannsmøte. 
- Kristin ble takket av som rankingfører, og blomster ble gitt for 6 flotte år i styret. 

 
 
Fremmøtte 32 stykker 
Eli Stokka, Sandnes Sparebank    Trude Hermanrud, Stavanger Kommune 
Ann Torill M. Bakken, Equinor BIL   Wibeke Lende, Norconsult 
Ove Oaland, Equinor BIL    Leif Kåre Lende, Time Kommune 
Kristin Skadsem , Aker BP   Erling Knutzen, Time Kommune 
Tor Sverre Skara, Covent    Rolf Kleppe, Kverneland BIL 
Eivind L. Rake, Sandnes Kommune   Kjell Maudal, Kverneland BIL 
Berit E. Olsen, Lærerne BIL    Reidar Liland, Lyse BIL 
Per Ingar Hadland, Aker Solutions   Margot Asheim, SUS Idrett 
Anina Hadland, Dalane BIL    Berit Gramstad, SR-Bank 
Bjørn Tore Aase, Dalane BIL    Per Bakken, Aftenbladet 
Jan Helland, Dalane BIL     Kjetil Wirak, Statens Kartverk 
Ivar Aarbu, Dalane BIL     Morten Aamodt, Equinor BIL 
Hilde Nordbø, Sandnes Småfirma BIL   Bjørnar Andre Haug, Petrol BIL 
Nina Christiansen, SUS Idrett    Sturle Omdal, Equinor BIL 



Tor Gunnar Osen, Equinor BIL 
Ommund Bakkevold, Lærerne BIL    
Jonas B. Scheie, Klepp BIL 
Eli Frafjord, Sandnes Sparebank 


