
 

 

                 
 
 

     Verdal 16.02.2023 
 

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 Arrangørene av tomannsstafett har meldt at de ikke arrangerer i år. Heller ikke satt inn i 
terminlista. 
 

1.2 SMN har lyst ut nye midler for inkludering og aktivitet. Frist 31.mars. Forslag om å søke 
støtte til gratis turorientering i 2023. Det kan også søkes om midler til at det kan være 
gratis å delta på våre treningsløp. Lars Børre tar kontakt med banksjefen og diskuterer 
forslaget, og søker om midler.  

 
1.3 Materialforvalter tar ikke gjenvalg. Valgkomitéen jobber med saken. Det jobbes også med 

ny leder i sportslig.  
 

 
 

2. Runde fra komiteene: 
 

Skihyttekomiteen: 
- Scooteren er til reparasjon. 
- Planlegger å bygge om kjøkkenet på skihytta til sommeren.  
- Skihytta har vært åpen de fleste helger i vinter, kun tre dager som ble stengt pga været. 
- Verdal kommune har innvilget 500 000 kr til prosjektet felles tråkkemaskin i kommunen. I 

tilfellet må det dannes et AS, og klubbene må totalt legge i minst 30 000 kr for etablering av 
dette. Økonomien videre må også vurderes.  

 
        Sportslig utvalg ved Gunhild Bredesen: 

- Arrangerer tur til Sarpsborg for ungdommer i kretsen. Ca 35 påmeldte 
- Terminlista er snart klar. 
- Midt-Norsk er under planlegging, i samarbeid med Inderøy. 

 
 

Tur-o komiteen ved Lars Børre Hallem 
- Ingen nye saker 
-  
 
Mediakomiteen ved Margrete Skjerve 
- Ingen nye saker. 

 



 

 

 
Kartkomiteen ved Per Grande: 
- Ingen nye saker 
-  

 
Økonomi ved Karl Arne Melbye:  
- Ingen nye saker. Økonomi gås gjennom i fbm årsmøteplanlegging.  

 
 

 
2 Årsmøte   
Møte 28.februar i Neptunveien 1 (Grande Entreprenør). Innkalling er sendt ut. 
Årsmelinger fra gruppene må sendes til leder senest 22.februar.  Arne Espen har avtale om trykking. 
 
 
Gjennomgang av økonomi. Regnskapet for 2022 er godkjent, med underskudd på 213 625 kr. 
Underskuddet er investeringer, samt satsning på ungdommer, etter vedtak på årsmøtet 2022.  
 
Kalle kontakter gruppene for budsjett, og «syr sammen» budsjettet for 2023. Det må også dette året 
budsjetteres med underskudd, mye pga kart til NM, som vi ikke får inn støtte for før 2024. 
 
Sportslig: Potten til ferieløp økes opp noe, da O-ringen er i Åre i år. HL arrangeres på Byåsen, så 
reiseutgiftene her vil gå ned. Ellers lite endinger i budsjett. 
 
Forslag om å nominere kandidater til Verdal O-klubbs ungdomsfond, som deles ut på årsmøtet.  Kalle 
og Gunhild ordner dette.  
 
Handlingsplan for tiden fremover. Hva ønsker vi fremover? Strategisk plan ble gjennomgått, og dette 
er et styringsdokument som styret bør jobbe mer etter. Fast punkt på agenda på styremøtene? 
 
Bevertning til årsmøtet. Margrethe baker kanelsnurrer. Kjell kjøper inn mineralvann. Styret tar med en 
kaffekanne hver. Pizza bestilles der og da. 
 
Blomster for å takke av verv som går av. Arne Espen sjekker med valgkomiteen hvem dette gjelder.  
 


