
 

 

                 
 
 

     Verdal 19.01.2023 
 

Styremøte Verdal Orienteringsklubb 
Til stede: 
Arne Espen Dillan 
Karl Arne Melbye 
Lars-Børre Hallem 
Per Grande 
Gunhild Bredesen 
Nina Stensland Melbye, referent 
Kjell Lundsaunet 
Margrete Skjerve 
() = fravær 
 

 
1. Innkomne saker: 

1.1 Info om tråkkemaskin 
Henvendelse fra Stiklestad IL om lån av tråkkemaskina under Norgescup i Blommen 
kommende helg. Kommunen har besluttet at maskina skal disponeres i Blommen denne 
helga, men prosessen og kommunikasjonen omkring dette har ikke vært bra, da vi ikke 
har vært kjent med dette vedtaket. Arne Espen har kontaktet kommunen ved Frode 
Strand for å ordne opp i dette, og saken ordner seg. VOK stiller seg positive til å bidra til 
idrettsarrangement i kommunen.  
Avtale med Røra IL om løypekjøring med scooter denne helga når tråkkemaskina er 
utlånt. 
 
 
Det skal være et møte i begynnelsen av februar for å sikre forutsigbar finansiering av 
tråkkemaskiner i Verdal. VOK er invitert. Forslaget er et AS som kjøper og eier 
tråkkemaskinene som plasseres ut på ulike arenaer. Klubbene drifter selv maskina. Dette 
forutsetter tilskudd fra kommunene, og uten dette er det vanskelig å se for seg at dette 
kan fungere. VOK ønsker at dette må årsmøtebehandles før det vedtas. Så inntil videre er 
dette kun til orientering. 
 

1.2 Kopimaskin 
Leasingavtale for kopimaskina for kart går ut. Vi har fått tilbud om å forlenge avtalen, eller 
lease en ny maskin til ca kr 1100 kr mnd + serviceavtale, mot ca 650 kr mnd for den 
gamle. Styret konkluderer med at vi inngår ny avtale. 
 

1.3 Lager 
Det er ønske om at vi ser oss om etter nytt lager. Forslag om å sette ned en 
hurtigarbeidende komite, bestående av Arne Espen Dillan og Trond Sturla Raanes, som 
ser etter en løsning. 
 
 

1.4 Søknad om midler  
Friluftslivsaktivitet fra Fylkeskommunene/Miljødirektoratet 
Arne Espen sender inn søknad om støtte til Råtass. 
Statsskog: Kjell sjekker muligheten forå  søke om støtte til Gapahuken på Vola. 
SMN: Sportslig har søkt om støtte til å dekke egenandeler på samlinger og løp. 
 
 



 

 

1.5 Rekruttering av Råtass  
Sportslig vurderer hvilken måte det er best å reklamere for dette. 
 

1.6 Årsmøte   
Forslag om tirsdag 28.februar. Innkalling må ut 4 uker før. Nina sjekker om Grande 
Entreprenør AS sponser lån av lokale. Annonseres på hjemmesida. Nytt styremøte 
torsdag 16.februar kl 18 i Grandes lokaler.  

 
 

2. Runde fra komiteene: 
 

Skihyttekomiteen: 
- Noen utfordringer med vertskap i starten av året, men det ser ut til å være greit nå.  
- Forslag om noen endringer på kjøkkenet, med f eks avtrekksvifte og avvikling av gassbluss.  
- Noen furuer ved hytta er felt, det lages benker av disse.  
- Det må vurderes innkjøp av ny scooter 

 
        Sportslig utvalg ved Gunhild Bredesen: 

- Terminliste og mannskap er under planlegging 
- Gunhild og Arne går ut av sportslig, men fortsetter med trening av ungdommer.  
- Planlegging av Tio-mila pågår og er lagt ut 
- Det blir treningssamling i Sarpsborg for ungdommene i april 
- Tur til Østersund og Elgjakten er allerede bestilt til høsten.  

 
 

Tur-o komiteen ved Lars Børre Hallem 
- Ny ordning med egen uthenting av premier. Fortsatt mange som ikke er hentet ut. 
- Områder for neste år planlegges. Fjellpostene planlegges litt nærmere enn Vera neste år hhv i 

Leksdal og mot Grønningen.  
 

Mediakomiteen ved Margrete Skjerve 
- Meldeposten ble laget og sendt ut før jul.  
- Må ordne et samarbeid med mediakomiteen i NM. 

 
 

Kartkomiteen ved Per Grande: 
- Vi har fått spillemidler til kart i Leksdal. Momskompensasjon er søkt 
- Søkt om spillemidler til NM-kart. Kommunen tok kontakt og ønske tå bidra enda mer 

økonomisk. 
- Midt-Norsk mesterskap arrangeres i samarbeid med Inderøy. Planlegges i Koamarka. Avtale 

med Inderøy må formaliseres.  
-  

 
Økonomi ved Karl Arne Melbye:  
- Karl Arne har sendt ut årets resultat på mail til styret før møte. Resultat på ca -300 000 for 

2022, foreslått budsjett på ca -200 000 for 2023. Noen rettelser kommer.  
- Pengebruken gjenspeiler mye aktivitet i klubben, spesielt på ungdom. 

 
 

 
 


