
    

Referat 
Styremøte OTO 

 

Dato:   Onsdag 23.09.20 klokken 19.00 

Sted:   Låven til Lene, Hjemseng 

Deltakere:  Anne Gyri, Trond, Gløer, Lene, Lerke, Anny, Stig.  

Karin var også til stede. 

Nina Skovly deltok på sak 1. 

Forfall: Børre 
 

 

1) Skoleorientering 

Presterød Ungdomsskole har etterspurt skoleorientering. Vanskelig å få til nå med Corona 

restriksjoner. Erfaring viser også at dette er mye arbeid. Nina ønsker brosjyre/info-ark med 

OTO-logo og hva vi kan tilby; treninger, tur-O, usynlig-O, stolpejakt osv. PDF-info lages av 

Lene så snart som mulig. Nina Skovly arrangerer enkelt o-løp for Presterød Ungdomsskole. Vi 

låner ut poster og start/mål seil, OTO banner og telt. Rekrutt-komiteen jobber videre med 

enkel informasjon til skolene til våren. 

 

2) Økonomi 
-God økonomi.  
 
-Diskusjon rundt lønnsomhet av stolpejakt.  
Vi mangler noen inntekter i form av støtte. Stig sender inn krav om dette. 
Vi bør bli bedre til å «selge» stolper? Planlegging av neste års stolpejakt bør startes nå og vi 
bør gå «stort ut» med argumentasjon for stolpesalg. Stig sender oss forslag til info-skriv som 
vi alle kommer med innspill til.  
 
-Vi må fortsette å søke private stiftelser om støtte til prosjekter. Innspill mottas gjerne. 
 
-Spillemidler for Skrim-kartet ble avslått for 2020 pga for lite penger. Det søkes om på nytt i 
løpet av 2020 for 2021. 
 

3) Terminliste 2021 

Kretsen skal ha terminlistemøte 12. oktober, og vi må melde inn ønsket dato for våre løp 

• Vårcup, sprint Slottsfjellet, 13.04.21. Trond løypelegger og arrangør. 

• Høstcup, i august, Nøtterøy, Oserød skole. Løypelegger må skaffes. 



• Blåbærløpet, forslag om å arrangere forenklet Veteran-mesterskap med 

mellomdistanse og langdistanse på Tjøme, lørdag og søndag, første halvdel av 

september. Trond ansvarlig. Ønskes hjelp av ungdommer.  

• Nytt forslag fra Roar: Skrim opp. For 2021 mener vi at dette ikke er aktuelt pga 

stor belastning med Pinseløpene.  

Stig stiller fra OTO på terminlistemøte.  

Det bør meldes fra at vi ønsker skikkelige kart og løyper til KM.  

På Vår/Høst-cup ønsker de eldre kortere løyper. 

Kretsløp bør ha kontrollører og de bør sjekke at B og C løyper ikke blir for vanskelige (at de 

ikke er på A-nivå). 

KM bør ikke legges til samme dager som store nasjonale løp. 

 

4) Trening høsten 2020 og vinteren 2021 

Anne Gyri sjekker om man kan låne gymsal (Kongseik) på Torsdager. Dårlig luft i gymsalen på 

Ringshaug gjør at vi ikke ønsker å bruke denne i videre. 

Alternativt arrangeres bare utetreninger på torsdager. Start etter høstferien.  

Andre o-tekniske økter anbefales for eksempel STIF’s søndagsløp og Vinter-Jukola.  

Lørdagstreninger som vanlig. 

 

5) Dekning av utgifter til Samlinger og reiser 

-På OTO-samling med klubben første helg i oktober dekker OTO kartutgifter og 50% av 

overnattingsutgiftene. 

-Med refundering på NOF-samlinger i våre «statutter» forståes representasjon på landslag 

osv. 

-Diskusjon rundt avklaring av refusjon av utgifter for reise-ledere. Dette bør avgjøres før 

avreise. 

 

6) Bruk av kart til Tur-O 

Vi bør prioritere å bruke «gamle» kart som Merkedammen og «Åsane». Nye kart som f.eks 

Tjøme bør i hovedsak brukes til løp. (ikke bruke opp kartene til tur-o). 

Kart-bruken for tur-o bør tas opp med kart-komiteên for hvert år. 

 

7) Statutter for støtte til Inteamdeltagelse 

Klubben støtter ungdommene med forholdsvis store beløp.  

Styret ønsker at ungdommene bidrar med noe tilbake. De må i større grad spørres om hjelp. 

De som deltar på In-Team bør være gode forbilder for de yngre og stille tilgjengelig for 

deltakelse på store stafetter som NM/KM.  

Anne Gyri lager forslag til ordlyd som tas opp på neste møte. 

 

 

8) Årsmøte 2021 

Slagenhallen/gymsal, siste onsdag/torsdag i januar. 

 

9) Valgkommitè 



Stig spør Roar Mathisen, Anita Mathisen og Anne Berit Rasmussen. 

 

10) Kompetansehelgen 2020 

Arrangeres på Gardermoen 7- - 8. November 

Ingen aktuelle deltakere. 

 

11) Pinseløpene 2020 

Status. Ikke tid. Tas opp igjen på neste møte. 

 

12) Annonse i O-Boka 

Innvilges med ½ sides annonse ca 3000,- 

13)  

14) Klubbtøy 

Henvendelse fra Noname avvises. Vi fortsetter å bruke Trimtex. 

 

15) Runde rundt bordet. Ikke tid/gjennomført. 

a. Økonomi 

b. Rekruttering 

c. Sportslig 

d. Teknisk 

e. Oppmann 

f. Ungdommene 

 

16) Eventuelt 

-Forslag om innkjøp av en ekstra startklokke slik at vi har 2 stk. Dette forberedes og avklares 

på neste styremøte. 

-Ny datamaskin til å administrere kartutskrifter, innvilges (ca. 3000 – 5000,-)  

-Anne Gyri kjøper inn flere små poster. (30 stk) 

 

17) Neste møte.  

17. november (hvis Børre kan?) kl.19 - 21 

 

Nøtterøy, 23.09.2020 

Gløer 


