
 

 

                 
 
 

     Trones 05.11.2018 
 

 
Styremøte Verdal Orienteringsklubb 

 
 
Til stede: 
Inge Hafstad 
Mari Nubdal Frøseth 
Karl Arne Melby 
Kjell Lundsaunet 
Elin Sikkeland 
Lars Grindberg 
Per Grande 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 1 
Gjennomgang av referat fra styremøte den 10.september.  
Referat gjennomgått av Inge Hafstad 
 
Sak 2 
Etter epost runde i styret, sendte styret en høringsuttalelse til kretsen vedr kretssaken. Kristian 
Mitdhjell har gjennomgått uttalelsen før den ble sendt 
 
Sak 3 
O-boken. Klubben gir bort boken til Frode Strand, rådgiver i kulturtjenesten og Paul Elvebø i Verdal 

Idrettsråd. 

Legger også en bok på skihytta. 5 bøker legges ut for salg i klubben, inntektsføres på NM 
arrangementet. 
 
Sak 4 
Budsjett for NM helg 2019 gjennomgått av Inge. Godkjent av styret med kr 9 500 i overskudd. 

Dugnadsinnsats som er oppført som kostnad er ikke inntektsført. 

 
Sak 5 
Innkjøp skihytta: 

Løypekomiteen har behov for en grensag for fjerning av grener som blir i veien for løypemaskina uten 

å måtte ta ned hele tre. Godkjent av styret. 

Innkjøp OCAD lisenser. Tor Ove og Gunhild trenger lisenser. Klubben kjøper inn dette. 

 
Sak 6 
Kompetansehelg: 

Lars, Guro, Tor Ove, Jon Marius, Ann Lisbeth, Anton, Arne og Gunhild reiser. 
Gunhild, Tore Ove og Anton får dette dekket av NOF. 
Hvis kostnadene blir større enn budsjetter, dekkes det av drift. 
 
 
 



 

 

Sak 7 
O-kretsting. Det etableres et kretslag som er åpent for alle som er mellom 14 – 20 år. O-kretsen tar 

ansvaret, det skal ansettes en trener i en liten stillingsprosent. UTI-komiteen følger opp dette fra o-

klubbens side. 

 
Sak 8 
Årets Ildsjel. Klubben nominerer Tor Ove Hallem til dette. 

 
Sak 9 
Årsmøte settes til 13.februar 2019 og arrangeres oppi Blommen. Inge sjekker om lokalet er ledig. 

 
Sak 10 
Styret har nominert UTI gruppa til Rekrutteringsprisen i NOF. Vinneren annonseres på 
kompetansehelg 
 
Sak 11 

- Komiterunde: 

o Kartgruppa: 

▪ Jobber med å få ut pengene på turkartet. Små justeringer så er det greit. 

▪ Garnes-kartet er ikke ferdig ennå. 

▪ Sprintkart er forhåndsgodkjent av kommunen. 

o UTI: 

▪ Arrangert hyggekveld med premieutdeling på Trones.  

▪ Vært med og arrangert idrettsskole i Vuku i høstferien. 3 dager. Sammen med 

Vuku Il og Verdal Friidrettsklubb. Vurdering om vi blir med å arrangerer neste 

år. 

▪ Opplegg på Verdalssamling. 

▪ Egenandeler Jukkola, diskusjoner skal gås gjennom leder i gruppa. 

▪ Mål om å gjennomføre tidtakeropplæring i vinter. 

▪ Gjennomfører nytt arrangementsseminar for neste sesong. 

▪ Organisering av treningsarbeid. Invitere Fredig O-klubb for å få lært om 

hvordan organisere treningsarbeid best mulig i en voksende klubb. 

▪ Endring av navn av UTI gruppen kommer som årsmøtelag. 

▪ Ungdoms TIO 2019. Sender 1 lag. 

▪ Startet med innetrening i Vuku. Veldig bra oppmøte. 

▪ Langturer på søndager så lenge det ikke er snø. 

▪ Mulig søknad om støtte til medlemsskap i treningssenter. Dette skal avgjøres 

av styret. 

▪ Sjekker interesse for klubbtur til Pinseløpa 6.-8.juni i 2019,  i og med at MN er 

på Stjørdal. 

o Media: 

▪ Jobber med Meldepost. Deadline uke 45 for å sende inn stoff. Prøver å ha 

den ferdig ca til nissegrøt 2.desember. 

o Skihytta: 

▪ Åpnet for sesongen. Bra besøk hittil i år. 

▪ Må ha ny fyring til neste år. 

▪ Gjennomført ved-dugnad. 

▪ Forespurt om å få trykt turkartet til Volhaugen på plate. 

▪ Ryddet en del løuper. Planert trase fra Vola ned til Vannskillet. 

▪ Gjennomfører service på tråkkemaskina. 

o Økonomi: 

▪ Gjennomgang av status av Karl Arne. 

 



 

 

Sak 12 

Forespørsel fra Ti på Topp om å være med å dekke oppgrusing av veien inn til Randåsen på 

grunn av stor slitasje etter mye trafikk. 
• Styret mener at o-klubben ikke skal være med å dekke dette. 

 
 
 
 
Lars Grindberg ref. 
 


