
Styremøte OTO 01.03.22
Til stede: Stig, Anne Gyri, Børre, Stig, Gløer, Karin, Lene

Vårcupløp 24.04.22
Vi foreslår å flytte løpet til Teigar og ha sprinten sørover mot Vestskogen. Gløer kan være
løpsleder, spør Trond om løypelegging, Anne Gyri m.fl kan henge ut poster. Tidtaker, -Gløer
spør Jannicke.

Høstcupløpet vårt er 27.09.22
Citycupløpet vårt er 14.08.22

Opplæring -tidtaking
Vi må bli flinkere til kunnskapsoverføring. Kurs i tidtaking? Anne Sofie og Lene kan læres
opp.

Kompensasjon for bruk av OTOs kart
● Skrim: OTO får en kompensasjon for at Karin og Karl var sekretariat på ski-o + at vi

får en sum pr kart. Botne foreslår 10,-/kart, men vi bør ha 25,-/kart - Stig tar dette
med Kai.

● Toten-troll ønsker Tjømekart, vi tar 25,-/kart. Karin fakturerer. De får OCAD-fil tilsendt

Organisasjonsplan
● Anne Gyri og Lene blir valgkomite.
● Rekruttkomite: Pr nå ingen kandidater. Vi har fått flere eldre rekrutter (08-gutter) som

faller litt utenfor både rekruttrening og voksentrening. Vi trenger en “samlingsperson”
for disse gutta. Lene spør Håvard om han kan være en slik person. Kanskje Anne
Berit også kan være en ressursperson for den yngre gruppa? Vi sjekker om vi får til
en felles helgedag for 08-gutta og ser om vi kan lage en trening og noe sosialt.

Forespørsel fra TOT 22.05.22
Forespørsel om å delta på frivillighetens dag - arrangement på Slottsfjellet. Vi takker nei til
dette da det kolliderer med flere løp og vi mangler folk.

Stolpejakt
Det er opprettet egen Stolpejaktkomite. Forslag til å lage stolpekart på Veierland og
Bolærne. Forbedre kart på Eidene? Gløer søker DNB om penger til å lage disse kartene.

Stafetter
25-manna - nok løpere men noen usikre.
Jukola - kan bli vanskelig å stille både herre- og damelag, kanskje bare herrelag?
Tiomila - ser vanskelig ut med lag, -men mulig noen kan løpe på MOT-TV-lag
15-stafett, KM-stafetter, NM-stafetter mm



Årsmøte 17.03.22 - Semshallen
Trening 17.30 - med garderober
Årsmøtet starter 19.00 med kveldsmat. Vi må ha påmelding.
Pizza og brus - Stig fikser.

Regnskap 2021 og budsjett 2022.
Styret godkjente forslag til regnskap og budsjett. Forslagene forelegges årsmøtet.

Ref Lene.


