
Styremøte OTO 10.08.21 på Teams
Til stede: Stig, Anne Gyri, Roar, Børre, Stig, Gløer, Vetle, Lene

Pinseløp i 2022 i samarbeid med Kongsberg
Vi har fått en henvendelse fra Kongsberg o-lag om å arrangere Pinseløpene 2022 sammen
med dem. Dvs bruke våre kart over Skrim og våre løyper (som skulle vært brukt i Pinseløp
2020/21).
Styret er positive til henvendelsen, og det må avholdes et møte for å bli enige om
premissene for samarbeidet: organisering og fordeling av utgifter og inntekter mm. Stig tar
kontakt med Kongsberg og avtaler et møte (på Teams). Ønskelig at Roar, Børre og Johnny
med på et møte, evt også Gløer.

KM Lang 2021 i samarbeid med Botne
Avtalen er at OTO tar KM lang og Botne tar KM stafett, -og at vi samarbeider om det
tekniske (tidtaking).
Trond er løpsleder og har kontroll. Innbydelse er sendt ut.
Vi må lage en avtale ift deling av utgifter ol. Stig tar kontakt med Yngve for å få i stand et
møte rundt fordeling av inntekter osv.

Høstcup - vårt løp 21.09
Vi ønsker å bruke Emitag, -Roar gir beskjed til Anne Sofie om dette. Stig sier fra til Trond
Gjelstad at vi skal bruke Emitag og ikke EKT og Anne Gyri ber Jannicke om å endre til
Emitag i Eventor.

Tidtakerutstyr til nybegynnere -sponsing?
Lene kjøper inn 10 rekruttpakker med EKT-brikke til utdeling til nye rekrutter (medlemmer),
med beskjed om at de skal levere inn om de slutter innen kort tid.
Vi kan også tilby våre utleiebrikker til utlån til rekrutter. Lene administrer dette.
Det er noen medlemmer som ikke har fått bestilte Emitag (fra fellesbestillingen for en tid
tilbake). Lene sjekker dette med Trond, og disse må vi evt bestille opp til eller de får av
utleiebrikkene våre.

Valgkomite 2022
Trond var avtroppende styremedlem og er derfor i valgkomiteen. Vi må høre litt rundt om
hvilke andre som kan tenke seg å være med. Forslag er Tonje Rasmussen, Terje
Rasmussen. Stig spør disse.
Ledere for komiteene tar kontakt med sine medlemmer og gir beskjed til valgkomiteen om
hvem som fortsetter og hvem som må erstattes.

Klubbkveld/sosialt:
Vi ønsker å avholde en klubbkveld etter trening uke 40. Anne Sofie prater med Tor Ivar om å
endre sted til i nærheten av Slagenhallen. Stig hører om Slagenhallen er ledig.
Vi ønsker også å ha pølser eller noe annen kos etter Klubbmesterskapet.



Kartkomite/løp neste år:
Kartkomiteen har hatt møte rundt planlegging av nye kart/oppgradering. De skal ha en plan
klar i løpet av august og dette kan komme med i budsjett + i søknader framover.
Jacob jobber med å oppdatere Aronsletta, -kan mulig brukes i et cupløp?
Forslag fra Roar om å arrangere et citysprintløp (evt istedenfor Blåbærløp). Vi har mange
sprintkart. Vi kan lufte dette på klubbkveld.


