
Styremøte OTO 17.11.20 på Teams 
Til stede: Børre, Gløer, Anne Gyri, Trond, Stig og Lene.  

Årsmøte 28.01.21 kl 19-22  

Pr idag har vi lov til å være 50 personer samlet, men vi vet ikke retningslinjer i januar. Vi 
satser på å avholde et møte (stor sal i Slagenhallen) med de nødvendige sakene, så må vi 
se på gjeldende retningslinjer om vi får avholdt mer sosiale ting (premieutdelinger osv) 
Stig lager innkalling til årsmøtet og sender ut til medlemmene.  
Valgkomite: Anita M sa ja. Avventer svar fra Anne Berit og Roar.  

 
Årsrapport 
Stig lager hovedrapporten, vi andre bidrar med våre ansvarsområder. Stig ber Silje om tur-o-
rapport. Sendes Stig før 31.12.20. 
 

Budsjett 2021 
Vi tar utgangspunkt i det opprinnelige 2020-budsjettet, selv om det er usikkert at det blir 
arrangementer (pinseløp). Legge inn en post på 25.000,- til evt kartkorrigeringer mm med 
ekstern bistand. Oppjustere tall ift. tur-orientering. Gløer og Karin lager forslag til budsjett, 
sender styret på e-post. Forslag til budsjett styrebehandles på neste styremøte.  
 

Kart  
Mapant kan brukes for eksempel Tjøme og Merkedammen til stolpejakt og tur-orientering. 
Utvidelse av Skrim-kart er under arbeid (Gisholt)  
 

Stolpejakt 
Ca. 50.000,- i inntekter, og 46.000,- i utgifter. 
I år er det trykket 1200 kart– til biblioteker, kommunehus ol. Vi kan printe selv i 2021 (men 
må muligens ha hjelp til layout). 
Neste års kart: Tjøme syd (ca. til Eidene). Da kan vi allerede nå gå på sponsorer der.  
Vi søker Færder kommune om penger også neste år, -bør vurdere å søke også for tur-
orientering.  
 

NOF-deltakeravgift 
Vi må betale deres andel av det vi har fått i Koronastøtte. Gløer og Stig ser på dette.  
 

Kontrollutvalg 
Vi oppfatter at krav om kontrollutvalg i hovedsak erstatter dagens revisoroppgaver. Det er en 
sjekkliste hos NIF som kontrollutvalget må følge. Dette formaliseres fra årsmøtet 2021. 
 

Krav til de som får støtte til Inteamdeltakelse 
Anne Gyri har laget et forslag som ble diskutert. «Kravene» sendes ut til de som er aktuelle for 
kretslaget og legges ut på hjemmesiden. Det er ønskelig at påmelding til kretslaget går via sportslig 
leder i klubbene. Anne Gyri sender mail til Per Olav om dette.  

 
Terminliste 2021 

• Vårcup Slottsfjellet – Trond er løpsleder 

• Høstcup mellomdistanse Oserød skole 21.09.21 – Gløer er løpsleder. Spørre Anne 
Sofie om å være løypelegger   

• KM lang 28.08.21 – Trond er løpsleder 

• KM stafett 29.08.21 – Botne arrangerer (med vår hjelp) 
 



 
 
Andre saker 

• Anne Gyri har sendt ut tilbud om kveld med laging av treningsløyper til klubbens 
ungdommer. Ingen har svart. Det er vanskelig å få svar fra denne aldersgruppen. Vi 
må kunne forvente svar på e-post, men vi kan også høre med ungdommene hvilken 
kanal de ønsker å kommunisere i.  

• Hvis Korona-retningslinjene tillater det, vil rekrutteringskomiteen arrangere avslutning 
for rekrutter og ungdom (13+) (to arrangementer) rett før jul. Det vil foregå utendørs. 
Invitasjon til gruppene kommer.  

 
Neste styremøte  
12. januar  
 

Ref. Lene 


