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ÅRSMØTE  
Østmarka Orienteringsklubb 
Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog 
 
 

Saksliste årsmøte (§121) 

 
1. Åpning 

a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Valg av møteleder 
d. Valg av referent 
e. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

2. Årsmeldinger 2014 
a. Styrets årsmelding 
b. Utvalgenes / arbeidsgruppenes årsmeldinger (til orientering) 

3. Revidert regnskap for 2014 
4. Medlemskontingent 2015 
5. Årsplaner 2015 

a. Kart- og arrangementsplan 
b. Årsplan for tur-orientering 

6. Innkomne forslag 
a. Nye lov for Østmarka OK. Forslagsstiller: Styret. 
b. Klubbutviklingsprosess 2015. Forslagsstiller: Styret 
c. Park O-karusellen 2015. Forslagsstiller: Jørn Mjøster 
d. Tur-O – hvordan øke salget. Forslagsstiller: Jørn Mjøster 
e. ”Sprek i Rælingen 2015”. Forslagsstiller: Styret. 

7. Budsjettforslag 2015 
8. Organisasjonsplan Østmarka OK 2015 (§15) 
9. Valg 

 
 
 
 
Om innkalling til årsmøte 
Innkalling til årsmøtet ble gjort gjennom utsendelse av epost til medlemmer som har 
registrert seg på klubbens felles epostliste, samt annonsering på klubbens hjemmeside og 
Facebook side. 

                                                 
1 Jfr. lov for Østmarka Orienteringsklubb vedtatt 29.01.1998. 
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Årsberetning 2014  
  

  
Fra park o-karusellen i Rådhusparken mai 2014  

 
 

Sak 2a) Styrets årsmelding 
 
Verv og ledelse  
  

Styret har i 2014 bestått av: 
Leder Terje Linløkken 
Nestleder Heidi Vogt 
Kasserer Linda Hansen 
Styremedlem  Odin Tellesbø 
Styremedlem Inge Ramberg 
Varamedlem Dag Haugland 
Varamedlem Ikke besatt 
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Ledere for utvalg og komiteer: 
Rekrutteringsutvalg Odin Tellesbø 
Treningsutvalg Inge Ramberg 
Økonomiutvalg Styret 
Informasjonsutvalg Ikke besatt 
Kartutvalg Boye Dirro Bøhlerengen 
Tur-o-utvalg Håkon Håversen 
Påmelder Jartrud Steinsli 
Materialforvalter Tore og Gunvor Ruud 
Kartsalg Rune Teigland 
Uttakingskomite Trond Moxner og Inge Ramberg 
Drakter Inger Wangensteen 
Web ansvarlig Helge Bakkehøi 
Klubbavis Ikke besatt 
Revisor Inger Wangensteen 
Revisor Vemund Kongsnes 
Vararevisor Anne Margrethe Håversen 
Valgkomité Per Stedje og Tormod Kværna (vara). 
Sosiale arrangement Styret 
Presisjonsorientering Jan Erik Haug 
 
Representasjon / andre verv 
NOF’s preoutvalg Jan Erik Haug (uttakingskomite) 
Årsting Lørenskog idrettsråd Terje Linløkken 
 
 
Kort om styrets arbeid i 2014 
Det har vært avholdt 11 styremøter. Varamedlem har møtt fast. Utvalgsledere har ved behov 
vært invitert til styremøtene. Oppmøte har vært bra. Styret har drøftet saker som angår 
ansvarsområdet til alle styremedlemmene. Det er en svakhet at ikke alle ansvarsområdene er 
representert i styret. Det vil derfor være hensiktsmessig å se på ansvarsfordelingen og 
organiseringen fremover. 
 
Styrets overordnede fokus har vært å legge til rette for økt rekruttering og få flere og bedre o-
løpere i o-klubben, gjennom rekrutteringsarbeid og et godt sportslig og sosialt tilbud til våre 
unge løpere. Det er i stor grad et arbeidende styre. Styremedlemmene har ledet, og i stor grad 
utført, klubbens arbeid innenfor sitt ansvarsområde. Innenfor sine områder har de enkelte 
styremedlemmer i arbeidet selvstendig innenfor gitte føringer, men med rapportering tilbake 
til styret og med avklaringer i styret for spesielt viktige saker. 

 
Vurdering av årets rekrutteringsaktivitet 
En av de store satsningen på rekrutteringssiden har i 2014 vært park o-karusellen med til 
sammen 170 deltakere vår og høst. Det ble gjennomført 5 karuselløp på våren og 4 på 
høsten. Rådhusparken i Lørenskog var arena for vårløpene og Marikollen for høstens løp.  
 
Det har vært en jevn økning av nye rekrutter gjennom hele året, slik at det høsten 2014 var 
20-25 rekrutter på treningene. Frafallet har vært relativt lite, men vi ser at barn som kommer 
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alene uten tidligere tilknytning eller venner i o-klubben er mer sårbare for å slutte. Her er det 
viktig at vi er ekstra oppmerksomme for å inkludere disse i miljøet.  
 
Et fokus for styret har vært å engasjere flere nye foreldre i rekrutteringsarbeidet. Dette har vi 
lykkes godt med og «trener-teamet» på rekruttsiden er økt. 
 
Tur-o aktiviteter ble i 2014 samordnet med øvrig rekrutteringsarbeid i klubben. Det var tur-o 
åpning i Rådhus-parken med eget opplegg for Råtassene.  Råtass flyer ble lagt i tur-o 
konvoluttene og «teaser» om orientering i Østmarka OK ble hengt ut på noen tur-o poster.  
 
Via nettsidene tilbød vi gratis nedlastning av tur-o kart på Mønevann, et område spesielt godt 
tilrettelagt for barnefamilier. Dette tilbudet var svært populært. Senhøstes 2014 ble det også 
mulighet for laste ned 2 poster gratis i Skijeger’n slik at man kan få forsøkt tilbudet først. 
Flere av o-postene ble også lagt slik at de kunne tas med sykkel (sykkeltur-o) som en fin 
familieaktivitet. 
 
Vi var aktive inn mot langrennsmiljøene og synliggjorde o-klubbens tilbud, noe som medførte 
at det kom flere barn på våre treninger fra skiklubbene i vårt nedslagsfelt.  
 
Vi har hatt få rekruttsamlinger for barna, og her har vi et forbedringspotensial i 2015. Det var 
heller ingen fra Østmarka som stilte på kretsens o-trollsamling på høstparten. Fra desember 
startet vi med sosiale samlinger 1 gang i måneden. 
 
Et annet forbedringspotensial er å bli enda dyktigere til å få nybegynnerne til å ta steget over 
til å løpe konkurranser. Vi ser også at en suksessfaktor for å lykkes er å få foreldrene 
engasjert i barnets o-aktiviteter. Det er noe vi vil sette enda større fokus på i 2015. 
 
Østmarka OK fikk anerkjennelse for rekrutteringsarbeidet ved å bli nominert til årets 
rekrutteringspris i 2014 av Orienteringsforbundet som en av fire o-klubber. Prisen gikk til 
Freidig OK. 
 
Det kanskje viktigste for barna er sosialt fellesskap og miljø, der de har en trygg arena for 
læring og utvikling. Styret mener det er gjort veldig mye bra arbeid på rekrutteringssiden i 
2014. Flere kompetente ressurser har vært knyttet til rekrutteringsarbeidet. Styret er svært 
tilfreds med at vi i år har rekruttert så mange nye o-løpere.   

 
Vurdering av årets treningsaktivitet 
Aktiviteten i ungdomsgruppa er fortsatt økende. Nøkkelen til framgang for Østmarka OK er 
fortsatt for det første å få de eldste fra rekruttgruppa over i ungdomsgruppa og inn i mer 
målrettet trening, dernest å beholde ungdomsløperne og juniorløperne i et aktivt 
treningsmiljø. Kommende sesong vil klubben igjen få en større gruppe juniorløpere med 1998-
kullet, hvor det dessuten har kommet til nye løpere i 2014. Utfordringen er imidlertid å 
motivere juniorene til å trene tilstrekkelig mengde/kvalitet som gjør at de vil trives i 
juniorløypa. Tidligere kull har vært underkritiske i størrelse og dermed for sårbart. Med flere 
juniorer fra samme årgang er sjansen større for at flere vil satse mer og bidra til et enda 
bredere ungdomsmiljø i klubben. Også kretsens samlinger for juniorer og seniorer vil bli 
viktige for denne gruppen framover. 
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Aktive trenere og et støtteapparat rundt ungdoms- og juniorløperne er viktig for å kunne følge 
opp løperne og skape framgang, samt å gi en smitteeffekt til de yngre som ser hva de har å 
vokse inn i. Vi trenger fortsatt å mobilisere sosialt rundt den stammen av løpere vi har fra 13-
19 år. For å få til dette vil vi gjerne trekke veksler på flere ledere til samlinger, treninger og 
sosiale høydepunkt. En faglig sterk og engasjert ungdomstrener kan i tillegg bety mye for å 
sikre framgang for ungdomsgruppa og klubben på sikt. Uansett vil medlemmenes 
engasjement fortsatt være avgjørende både for det sosiale miljøet og ungdomsløpernes 
utvikling framover. 

KM Sprint  
Østmarka OK arrangerte et vellykket KM i Sprintorientering i mai fra Solheim skole på nytt 
godkjent sprintkart synfart og rentegnet av Helge Bakkehøi. Ca. 350 startende. 
 
Tur-orientering  
Årets Tur-orientering har hatt en fin økning i antall deltakere både for Skogtrim og Skijeger´n. 
For Skijeger´n ble det solgt 198 poser, noe som er ny salgsrekord. 
 
Inkluderingsprisen 
NERO hil ble i 2014 nominert til inkluderingsprisen for Pre o-karusellen som arrangeres i 
samarbeid med Østmarka OK. Prisen blir delt ut på Idrettsgallaen 2.helgen i januar 2015. 
Dette er en flott anerkjennelse for det arbeidet som er gjort av noen få ildsjeler innenfor pre-
O gjennom mange år i Østmarka OK.  
 

Digitale medier og kart 
O-klubbens hjemmeside fikk en ny layout i 2014. Styret har utarbeidet en informasjon- og 
kanalstrategi, samt retningslinjer for publisering av bilder, tekst og video på nett som er innarbeidet i 
forslag til ny organisasjonsplan.  
 

O-klubbens digitale orienteringskart ble gjort tilgjengelig på hjemmesiden for nedlastning. Det er 
startet et arbeid med å skanne alle papirkart til O-52, Rælingen OK og Østmarka OK som i løpet av 
2015 vil bli gjort tilgjengelig i et historisk kartarkiv på hjemmesiden. I 2014 er det også laget et 
løypearkiv på hjemmesiden der klubbens løpere oppfordres til å legge ut egne løyper. 
 

Medlemstall 
Medlemstallet har i 2014 vist en positiv utvikling med god vekst.  
 
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Medlemstall 359 368 254 265 279 294 255 272 230 222 234 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014      

Medlemstall 239 216 177 182 189 275      

 
Økonomi 
Østmarka OK har en god økonomi. Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr. 35.939. 
Dette skyldes primært tapsføring/nedskrivning av løpstøy på kr. 51.153 i 2014.  
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Sak 2b) Utvalgenes / arbeidsgruppenes årsmeldinger 
 
Utvalgenes årsmeldinger tas til orientering.  
Vedlagt følger følgende årsmeldinger for utvalg og aktiviteter: 
 

 Treningsutvalg 

 Rekrutteringsutvalg 

 Turorienteringsutvalg 

 Kartutvalg  

 Økonomikomite 

 Uttakingskomite 

 Pre o 
 
 

Årsmelding treningsutvalget 
 

Dag Haugland, Håkon Håversen, Marie Hammer Håversen, Terje Linløkken og Inge Ramberg 
har ledet ungdomstreningene godt hjulpet av flere andre medlemmer. Nødvendige planer for 
gjennomføring av treningsarbeidet har vært koordinert av Inge Ramberg.  
 
Prosjekter 2014  
De viktigste prosjektene som er gjennomført, og de ansvarlige var:  

 Kick off-samlingen på ski fra Nordseter i november (2013): Halvor  

 Gate-o-løp: Flere 

 Familiesamling på Budor: Terje/Inge 

 Nord Jysk: Dag  

 Ungdomskvelder (utvalgte fredagskvelder): Inge og Vigdis 

 Kretssamling for D/H13-16 i Halden (april): Terje og Inge 

 Ungdomssamling i Ytre Østfold (Vårspretten/Solrenningen): Inge 

 Ungdomssamling i Indre Østfold (Trømborgfjella): Inge 

 Klubbmesterskap (normaldistanse): Odin/ Helge/ Fet OL 

 Hovedløpet og O-landsleiren i Verdal: Terje og Inge 

 Ungdomssamling på Hennivangen (august): Inge og Terje 

 Klubbmesterskap (sprint): Håkon 

 Nattpotta: Rune 

 Grankvisten: Trond og Heidi 

 Samarbeid med Lillomarka OL, Raumar og Nittedal om ungdomstreninger (Inge/Terje) 

 Kick off-samlingen på ski fra Nordseter i november (2014): Inge  
 
Utover dette har de ansvarlige for det logistiske i forbindelse med stafetter etc. vært:  

 10mila Per/Halvor  

 15-stafetten: Trond/Heidi 

 Jukola: Dag 

 O-festivalen: Terje 

 O-Ringen: Per D 
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Treninger  
Treningsarbeidet har vært gjennomført fra november 2013. Vi holdt fellestreninger med 
intervall- og styrketrening fra Finstad skole hver tirsdag til medio april. I vinter har vi hatt gate-
o-løp i Lørenskog med påfølgende pizzakveld på Sørlikroa én onsdag i måneden. Dette er en 
fast miljøskaper vinterstid.   
 
Ansvaret for fellestreningene i vinter gikk på rundgang. Vi holdt treningssamlinger på Jylland i 
vår. Fra mai til september arrangerte klubben treningsløp på tirsdager for rekrutter, ungdom 
og øvrige løpere. Sandbekken var fast utgangspunkt på våren mens treningene gikk i 
Skjettenkollen i august og september. På onsdager ble det arrangert spesialiserte 
teknikktreninger for ungdom i tillegg til parkkarusellene. Arrangøransvaret gikk på rundgang. 
Vi har hatt mange spesialiserte teknikktreninger i 2014 inklusive skygging av ungdomsløpere 
og flere torsdagstreninger. Dette ønsker vi å satse mer på. Klubben har kontakt med 
romeriksklubbene og Lillomarka OL om enkelttreninger rettet mot ungdommer. Vi inviterte 
dem bl.a. til tekniske treninger i Gjellersåsen og Tæruddalen i vårsesongen. Enkelte av våre 
løpere har også deltatt på treninger i Raumars regi, deriblant sprint-o i august og sykkel-o og 
O2-trening i september. I november starter et utvidet klubbsamarbeid med treninger/sosiale 
samlinger for ungdom og juniorløpere med de samme klubbene. 
 
Deltakelse på o-klubbens prosjekter  
Det var svært god deltakelse og svært hyggelig både på Nordseter i november (25 stk) og 
familiesamlingen på Budor i januar (53 stk.). Nord Jysk 2-dager i mars samlet omkring 20 
Østmarka-løpere. Treningssamlingene har generelt hatt god oppslutning med unntak av primo 
juni i Trømborgfjella. Fint terreng og gode kart frister likevel til gjentakelse.  
 
Fellestreningene og gate-o-løpene har bra oppmøte, og pizzakvelden etterpå trekker godt 
med folk. Opptil 15 ungdommer deltok her og på de faste fellestreninger våre gjennom 
sesongen. Gruppa har en fin miks av rutinerte og relativt nyrekrutterte løpere. En rekke av 
ungdommene har også fått viktig o-teknisk erfaring deltok i tillegg aktivt på 
treningssamlingene i o-kretsens regi i Halden og i forbindelse med O-landsleiren i Verdal. 
 
Ungdoms- og juniorgruppa  
TU har ansvaret for trening for utøvere etter at de har passert rekrutteringsnivået. Vi har en 
ungdomsgruppe der også enkelte juniorer inngår. I 2014 har hovedtyngden av løperne vært 
fra 13 til 16 år. Det er viktig med kontinuitet i treningsarbeidet blant ungdommen gjennom 
hele vinteren, selv om flere i gruppa mest trener langrenn i denne delen av året. Flere av 
utøverne har hevet seg betraktelig både fysisk og o-teknisk i løpet av sesongen. Hele ti av våre 
14-16-åringer deltok i O-landsleiren og fem av dem ble premiert i Hovedløpet 2013 (Anna 
Cecile Linløkken, både sprint og langdistanse, Andreas Ramberg, sprint, Hans Kristian Stubban 
Hygen, langdistanse og Magnus Ramberg sprint). Ungdomsgruppa har i tillegg til treningene 
også hatt flere sosiale ungdomstreff; på utvalgte fredagskvelder og bowling med pizza i 
november med god deltakelse. Gruppa har hatt en hyggelig økning av jenter i 1998-2000 
årgangene i løpet av treningssesongen. Flere av dem hadde svært begrenset o-teknisk erfaring 
fra tidligere, men har etter kort tid fått god kartforståelse og nådd C-nivået.  
 
For treningsutvalget: Inge Ramberg 
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Årsmelding rekrutteringsutvalget 
 
Rekrutteringsutvalget  
Rekrutteringsutvalget har i 2014 bestått av: Helge Bakkehøi, Jørn Mjøster, Svein Otterlei, Geir 
Linløkken, Hans Olav Hygen og Odin Tellesbø (leder). I tillegg har Terje Linløkken og Inge 
Ramberg bidratt mye, i tillegg til mange andre som har lagt ned mye innsats. 
 
Strategi og målsetting  
Primær målgruppe for klubben i rekrutteringssammenheng er alderen 8-13 år + foreldre. I 
2014 er målsettingen å rekruttere/beholde 5 gutter og 5 jenter pr. årstrinn i denne 
aldersgruppen, dvs. samlet 60 barn innom treninger og aktiviteter i klubbregi. I 2013 hadde vi 
registrert 28 barn i alderen 6-12 år, men en god del av disse er i mindre grad aktive. I tillegg er 
det viktig å beholde de man allerede har. 
 
Tiltak for å nå målene 
For å nå målene for 2014 planla vi en del tiltak - disse er sammenstilt i tabellen under. 
Tiltaksplanen skal vise tiltakene, kort om hvordan de skal gjennomføres, ansvarlig for tiltaket, 
tidsfrist og forventet resultat. Rekrutteringsplanen skal være en del av en samordnet aktivitet- 
og tiltaksplan for hele klubben.  
 
Følgende tiltak ble planlagt i 2014: 

Tiltak Planlagt Ansvarlig Tidspunkt Resultatmål 
O-karusell 
(Råtassen) 
 

Råtass løp våren + høsten 2014. Viktige 
momenter:  
1) Premier til alle. Kaker/saft. Sosialt.  
2) Senke inngangsterskelen! Gjøre det 

enkelt. 
3) Sentralt i Rådhusparken i Lørenskog. 
4) Involvere ungdommene. 
5) Massiv markedsføring lokalt.   
6) Tilby treningsmedlemskap som del 

av deltakeravgiften. Kan 
oppgraderes til fullverdig medlem. 

7) Egen arrangementskomite. Proff 
gjennomføring. Utarbeide plan. 

Jørn 23. april – 28. mai 100 deltakere? 

Rekrutt-
aktiviteter 

1) Utarbeide et godt trenings- og 
aktivitetsopplegg for 
aldersgruppene 7-8 år, 9-10 år og 
11-12 år, slik at overgangen fra O-
karusellen til treningen blir enklest 
mulig. 

2) Rekruttsamling. Sosial profil med 
familie, masse aktiviteter, lek og 
moro. 

Odin og Helge Mars-juni 
August- des? 
 
 
 
 
Forsommer/ 
slutten av mai. 

60 deltagere 
 
 
 
 
 
60 deltakere? 

Tur-orientering  Samordne tur-o aktiviteter med øvrig 
rekrutteringsarbeid i klubben: 
1) Samkjøre tur-o åpning i Rådhus-

parken med Råtassen der vi tilbyr 
eget opplegg for barn. Eget opplegg 
ved avslutning tur-o på høsten.  

Håkon 23. april Antall? 
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2) Vurdere stolpe-orientering som et 
tillegg til tur-o opplegget i Lørenskog  

3) Utarbeide info materiell for tur-o. 
Legge Råtass flyer i tur-o konvolutt. 

4) Lage «teaser» om orientering i 
Østmarka OK på tur-o poster. 

5) Vurdere å inkludere medlemskap for 
barn i Østmarka OK ved kjøp av tur-
o. Synliggjøre hva medlemskapet 
inkluderer.  

6) Tilbud om å laste ned 3 poster gratis 
i Skijeger’n slik at man kan få forsøkt 
tilbudet først. Fra vinter 2015. 

7) Vurdere om noen poster kan tas 
med sykkel (sykkeltur-o) 

Kurse 
aktivitetsledere 

Særlig foreldre og ungdommer. Gi 
ungdommene muligheten til å tjene litt 
på å stille opp som aktivitetsledere. 
Generelt involvere flere i 
rekrutteringsarbeidet i klubben. Søke 
økonomiske støtteordninger. 
 

Styret? I løpet av 2014  

Aktiv markeds-
føring av 
treninger og 
Råtassen 

Bruke ulike kanaler: 
1) E-post: gamle/nye medlemmer 
2) «Ta med en venn» 
3) Skiklubbene – vurdere samarbeid 
4) RB.no artikkel og «det skjer» 
5) Avisannonse Romerike Blad? 
6) Sosiale medier 
7) Hjemmesiden 
8) Skoler (ranselpost og gymlærere) 
9) Idretts SFO 
10) Speider (Helge og Børre) 
 
Gi skiløperne ett tilbud om alternativ 
trening og sosialt fellesskap i 
sommerhalvåret. Tilby skiklubbene å 
låne EMIT brikker på trening.  

Terje Vinter/vår 2014 Bli mer synlig i 
nærmiljøet. 
Alle på Nedre 
Romerike som 
er potensielle 
o-løpere skal 
bli klar over 
tilbudet fra 
Østmarka OK. 

Verve-
konkurranse  

Fine premier til de som har vervet flest. 
"Verv en venn". 

Svein og Linda Til slutten av 
sesongen 2014  

Minst 30 nye 
medlemmer i 
alderen 8-13. 

Klubbkvelder  For alle - f.eks. ifm. gate o-løp. 
 

Inge og Vigdis Våren og høsten 
2014 

Skape godt 
sosialt miljø 

Post 
konkurranse 

Hvem tar flest poster i løpet av året. 
Her teller både trening og 
konkurranser. Må etablere en egen 
registreringsløsning på nett der man 
selv registrerer antall poster. Vinner(e) 
kåres på høsten ifm en klubbkveld. 

Inge? Sesongen 2014 Motivere til o-
teknisk trening  

  
Resultater og gjennomføring 

Tiltak Gjennomført Resultat 
O-karusell vår 
(Råtassen) 
 
 

Det ble gjennomført 5 karuselløp på våren, 23/4, 30/4, 7/5, 21/5 og 
28/5. Helge hadde fullført kartet over Rådhusparken i Lørenskog 
som var arena for samtlige løp. Vi delte ut brosjyrer til samtlige 
barne- og ungdomsskoler i Lørenskog og informerte på klubbens 

99 unike deltagere 
71 som deltok på 3 av 5 
løp 
58 i snitt per løp 
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O-karusell høst 

hjemmesider, samt via e-post til alle medlemmer der de ble 
oppfordret til å verve flest mulige deltagere. På løpene ble det solgt 
kaker og saft som rekruttforeldrene hjalp til med. Ungdommen 
hadde egne treninger og kunne ikke hjelpe til så mye, siden 
terrenget var sperret på grunn av KM sprint. Alle som deltok fikk 
medlemskap i klubben. Alle som deltok på minst 3 løp fikk premie. 
Vi hadde også et tilbud samtidig som KM sprint, hvor mange av 
rekruttene deltok. 
 
På høsten arrangerte vi 4 karuselløp fra Marikollen, hvorav alle som 
deltok på minst to løp fikk premie. Datoene for løpene var 31/8, 
3/9, 10/9 og 17/9. Det første løpet inngikk i Folkehelsedagen til 
Rælingen og gjorde at vi fikk mange deltagere og god reklame. 
Brosjyrer ble delt ut til alle skolene i Rælingen, og informasjon ble 
sendt på e-post til alle som deltok på vårens arrangement, alle 
medlemmer og på hjemmesiden. For å gjøre arrangementet lettere, 
ble det ikke solgt kaker. 
 
Vi fikk også sponset 2 start- og 2 målseil av AF-gruppen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 unike deltagere 
45 fikk premie 

Rekrutt-
aktiviteter 

På vintertreningen deltok mellom 5-10 rekrutter. Når vi flyttet ut 
etter påskeferien økte antallet til ca. 15 på treningene og har økt 
jevnt og trutt til  20-25 på treningene nå i høst. Dette har medført 
at vi har delt gruppa i to. Svein og Jørn er trenere for de yngste og 
Helge, Knut og Odin er trenere for de eldste. 
 
Vi gjennomførte ikke noen egen rekruttsamling. 

25 deltagere 
Ca. 20 på trening hver 
gang 
2 treningsgrupper, 7-9 år 
og 10-12 år 
 
 
 

Tur-orientering  Vi samordnet tur-o aktiviteter med øvrig rekrutteringsarbeid i 
klubben 
1) Samkjøre tur-o åpning i Rådhus-parken med Råtassen der vi 

tilbyr eget opplegg for barn.  
2) Vurdere stolpe-orientering som et tillegg til tur-o opplegget i 

Lørenskog  
3) Utarbeide info materiell for tur-o. Legge Råtass flyer i tur-o 

konvolutt. 
4) Lage «teaser» om orientering i Østmarka OK på tur-o poster. 
5) Vurdere å inkludere medlemskap for barn i Østmarka OK ved 

kjøp av tur-o. Synliggjøre hva medlemskapet inkluderer.  
6) Tilbud om å laste ned 3 poster gratis i Skijeger’n slik at man kan 

få forsøkt tilbudet først. Fra vinter 2015. I tillegg gratis 
nedlastning av tur-o kart på Mønevann. 

7) Vurdere om noen poster kan tas med sykkel (sykkeltur-o) 

 
 
Gjennomført 
 
Foreløpig ikke igangsatt 
 
Gjennomført  
 
Gjennomført 
Ikke gjennomført 
 
Gjennomført 
 
 
Gjennomført 

Kurse 
aktivitetsledere 

Særlig foreldre og ungdommer. Gi ungdommene muligheten til å 
tjene litt på å stille opp som aktivitetsledere. Generelt involvere 
flere i rekrutteringsarbeidet i klubben. Søke økonomiske 
støtteordninger. 
 

Flere nye foreldre har 
hjulpet til med 
rekrutteringsarbeidet 
Fått støtte på kr …fra o-
forbundet 
Fått støtte fra kommune 
på kr .. 
 

Aktiv markeds-
føring av 
treninger og 
Råtassen 

Bruke ulike kanaler: 
1) E-post: gamle/nye medlemmer. E-post sendt ut til de «gamle» 

listene og flere ble oppringt.  
2) «Ta med en venn». Fungerer bra og er en kritisk faktor for ikke å 

miste de nye som begynner.  
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3) Skiklubbene – vurdere samarbeid. Ønsker ikke 
treningssamarbeid. Fått noen nye medlemmer fra skimiljøet, 
spesielt i ungdomsgruppa. 

4) RB.no artikkel og «det skjer». La ut informasjon om 
rekruttløpene i «det skjer». 

5) Avisannonse Romerike Blad? Ikke gjennomført. 
6) Sosiale medier. Egen Facebookside for rekruttering, der mye 

informasjon og bilder legges ut.  
7) Hjemmesiden. Mye bilder og informasjon legges ut på vår nye 

hjemmeside. 
8) Skoler (ranselpost og gymlærere). Delt ut til alle skoler i 

Lørenskog på våren og aller skoler i Rælingen på høsten. 
9) Idretts SFO. Ikke gjennomført. 
10) Speider (Ragnhild, Helge og Børre). Gjennomført. 
11) Gi skiløperne ett tilbud om alternativ trening og sosialt 

fellesskap i sommerhalvåret. Tilby skiklubbene å låne EMIT 
brikker på trening. Lite interesserte i treningssamarbeid, men vi 
har fått flere aktive «skiungdommer».  

Verve-
konkurranse  

Fine premier til de som har vervet flest. "Verv en venn". Ikke gjennomført 

Klubbkvelder  For alle - f.eks. ifm. gate o-løp. 
 

Starter opp desember 
2014 en gang per måned.  

Post 
konkurranse 

Hvem tar flest poster i løpet av året. Her teller både trening og 
konkurranser. Må etablere en egen registreringsløsning på nett der 
man selv registrerer antall poster. Vinner(e) kåres på høsten ifm en 
klubbkveld. 

17 rekrutter registrerte 
seg med mer enn 100 
poster og fikk en flott 
refleksvest. John Otterlei, 
Henrik Linløkken og 
Mathias Linløkken  hadde 
registrert flest poster og 
fikk hver sin hodelykt.  

 
Viktige momenter 
Det kanskje viktigste for barna er sosialt fellesskap og miljø, der de har en trygg arena for 
læring og utvikling. Komité for "Sosiale arrangementer" v/Vigdis Prøys involveres i 
planleggingen her. Ellers er det viktig å ta godt vare på de som allerede er o-løpere!  
 
 
For rekruttutvalget: Odin Tellesbø 
 
 

Årsmelding turorienteringsutvalget 
 
Utvalget har i 2014, som i fjor, bestått av: Håkon Håversen (leder), Tore Ruud, Frode Bakkehøi, 
Per Stefferud, Kjell Hobøl og Rune Teigland.  Videre har Øystein Kildahl, Per Arne Karlsen og 
Leif Thingsrud hjulpet til med postarbeidet.  Kjell Teigland har vært materialforvalter og Jan 
Erik Haug statistikkfører. Kjell Hobøl har vært til god hjelp med SKIJEGER’N og kartutsnitt fra 
O-cad.  Tore Ruud har hatt ansvaret for SKIJEGER’N. 
 
SKIJEGERN 
SKIJEGER’N ble i år arrangert for 20. gang. Det var som vanlig plassert 15 
skiturorienteringsposter i nær tilknytning til løypenettet. Postene sto ute fra slutten av 
november 2012 til slutten av mars 2013. Det ble brukt fargekopi av turkartet ”ØSTMARKA 
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nordøstre del”, med postene ferdig påtegnet. På grunn av dårlig vinter uten is på vannene var 
det to poster som var vanskelig tilgjengelig og som nesten ingen tok, disse blir med igjen på 
opplegget for 2015. Salgstallene viste 157 solgte poser og 41 ekstra kort – til sammen 198 
”skijegere”, noe som er salgsrekord. Salgsstedene i år var: Norli bokhandel på Triaden, Anton 
Sport Metro AS og G-Sport Strømmen Storsenter. 
 
SKOGTRIM 
Skogtrim ble i år arrangert for 46. gang. Vi har hatt 85 poster ute på kartene Gjelleråsen, 
Skjettenkollen, Myrdammen, Åmotdammen, Bråteåsen og Tærudtjenna. I tillegg hadde vi 5 
dagsposter i Rådhusparken i tilknytning til orienteringskarusellen som ble arrangert der i mai-
juni. 1. juni ble kaffeposten arrangert ved en gapahuk i Gjelleråsen med utsikt over Oslo og 
fjorden, i vakkert vær og med stort oppmøte. 
 
SALG 
Salget stoppet på 463, mot 402 i fjor. 247 løse stemplingskort er solgt mot 183 i fjor. Dette er 
en fin økning fra 2013, og også bedre enn 2012 som var et godt år. De fire utsalgsstedene var 
Norli Triaden, Anton sport Metro, G-sport Strømmen storsenter og Anton sport Lillestrøm. I 
tillegg var det mulig å kjøpe pose og kort på nettet.  
 
MERKEKRAV 
228 deltagere sendte inn deltagerkort før avslutningsarrangementet, mot 212 i 2013. Det er 
kommet inn noen etternølere etter dette, slik at det totale antallet er ca 231.  
Oppnådde merkekrav fordeler seg slik: 13 bronse - 19 sølv - 31 gull første gang 
 
23/7/6/2/5/0/1/0/1 gull for hhv 5/10/15/20/25/30/35/40/45 ganger gull 
118 gull til øvrige som klarte gullkravet, hvorav 13 yngre enn 13 år 
 
AVSLUTNING 
Torsdag 23. oktober ble årets avslutning avholdt med ”Cafe Skogtrim” på Lørenskog hus.  Det 
ble servert kaffe og kaker, og det ble delt ut merker, plaketter og diplomer. Rundt 100 
personer møtte opp på dette arrangementet. 
 
Under dette arrangementet startet også salget av Skijegern 2015, noe som gikk strålende. 
 
For Turorienteringsutvalget: Håkon Håversen 
 
 

Årsmelding kartutvalget 
 

Organisering: 
Kartutvalget har i 2014 hatt 5 medlemmer: 
Rune Teigland, (ansvar for kartlager, kartsalg og lagerbeholdning) 
Helge Bakkehøi 
Kjell Hobøl 
Leif Thingsrud 
Boye D. Bøhlerengen (leder)  
Kartutvalget trenger ny leder til sesongen 2015. 
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Møter 
Utvalget har i 2014 avholdt to kartutvalgsmøter: 
Møte 22.05.2014. (Lillestrøm Rådhus) 
Møte 10.11.2014. (Leif Thingsrud) 

 
Kartarbeider utført i 2014: 
 

Konkurransekart:  
 
Tærudtjenna og Ulvedalen 
Leif Thingsrud har utført nysynfaring av området som er dekket av det gamle Tærudtjenna-
kartet, samt et mindre område på vestsida av Ulvedalen. I synfaringsarbeidet er det benyttet 
grunnlag med nye laserkurver fra Skedsmo kommune. Dette betyr at hele området i Skedsmo 
vest for Ulvedalen nå er fullstendig dekket av kart med laser-grunnlag, likeså tilstøtende 
områder i Gjerdrum.  
 
Det er avtalt med Kristen Treekrem at han utfører rentegningsarbeidet, slik at dette er ferdig 
til våren 2015. Området blir en del av kartet Ringnesmarka, som skal brukes til langdistansen 
(23.8 2015) i Romerike O-weekend. 
 
Korsfjellet 1:5000, utgivelse 2015 
Kjell Hobøl har synfart og rentegnet nytt sprintkart Korsfjellet 1:5000, som blir utgitt i 2015 til 
sprintarrangementet (22.8.2015) i  Romerike O-weekend.  
 
Myrdammen utgivelse 2014 
Kretsens kontrollør(Håkon Løvli) har nå gitt tilbakemelding om at  han sender dokumentasjon 
til kretsen slik at godkjenningsmerke kan mottas for kartet Myrdammen med utgave 2014.  
 
Håkon hadde ved siste kontroll noen mindre anmerkninger på rentegningen. Kjell Hobøl har 
opplyst at han retter disse konkrete tingene, samt at han jobber med noen detaljer i 
rentegningen som han selv ikke var helt fornøyd med. Dette arbeidet har nå Kjell utført og 
oppdatert versjon av rentegnet kart er sendt til Håkon Løvli. Digital utgave av kartet ble i 
sommer gjort tilgjengelig i digitale kartarkiv på klubbens nettside.   
 

Nærmiljø/skolekart og kart til pre-o (presisjonsorientering):  
 
Bråteåsen 1:4000 – utgivelse 2014 
Det er ferdigstilt et nytt kart Bråteåsen 1 : 4000 med utgivelse 2014. Alf Stefferud utførte 
synfaringen i 2013 og Kjell Hobøl har utført rentegningen. Kartet er planlagt brukt til pre-o 
arrangement 20. august 2014.   
 
Solheim  1:5000, utgitt 2014 
Helge Bakkehøi har synfart og rentegnet nytt sprintkart Solheim 1:5000, som i april ble 
godkjent av kretsen. Kartet ble brukt til KM-sprint i år. 
 
Helge jobber nå med å slå sammen Solheim- og Fjellhamarkartet til et stort kart over 
Lørenskog, som er planlagt ferdigstilt i løpet av året. 
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Hovelsrudhagen/Kurland 
Klubben har startet synfaring av nytt kart Hovelsrudhagen/Kurland. Synfaring ble utført i 
forbindelse med klubbens synfaringskurs, men kartet er ikke ferdigstilt. 
 
Skolekart- og skolekartprosjekt 
Østmarka har ikke deltatt i noe skolekart prosjekt i år. 

 
Annet: 
 
Synfaringskurs 
Kjell Hobøl og Helge Bakkehøi har arrangert synfarerkurs for klubbens unge løpere. Kurset ble 
avholdt i mai i år. Det var 6 deltagere på kurset. 
 
Takk for  årets innsats 
Takk til Leif Thingsrud, Kjell Hobøl, Helge Bakkehøi og Alf Stefferud som også i år har bidratt 
med kartarbeid på dugnad og Rune Teigland som har hatt ansvar for kartlager og salg. 
Kartutvalget takker også klubbens leder Terje Linløkken, som har hjulpet kartutvalget med 
fremskaffelse av kartdata fra Skedsmo kommune og etablering av digitalt kartarkiv for 
klubben.   
 
For kartutvalget: Boye D. Bøhlerengen 
 
 

Årsmelding uttakingskomite 
 
Medlemmer: 
Trond Kortner har vært leder av UK og ansvarlig for uttak av senior- og klubblag til stafetter. 
Inge Ramberg har vært ansvarlig for uttak av ungdomslagene, og har også bidratt vesentlig til 
uttak av klubblag (Tiomila, Jukola og 15-stafetten).  
 
Deltakelse og resultater: 
Østmarka OK har i år vært med på følgende stafetter: Vårstafetten (D/H 11-16), Kvistkvaset, 
10mila, 15-stafetten, Jukola og KM stafett. Det ble også forsøkt å stille lag til Night Hawk, NM 
sr. stafett og 25-manna, men vi fikk ikke nok påmeldinger.  
 
Vårstafetten (D/H 11-16): Østmarka stilte med lag i samtlige klasser; D 11-12, H 11-12, D 13-16 
og H 13-16 (2 lag). Alle lag fullførte. Best av våre lag var D 11-12 laget, som ble nr 6 av totalt 
12 lag, under 10 min bak vinner. Ett av våre lag i H13-16 ble nummer 22 av 47 startende lag. 
Totalt løp 15 ungdomsløpere på de fem lagene fra Østmarka. 
 
Kvistkvaset: Østmarka stilte med 2 jevne D/H 11-16 lag som begge fullførte ( nr 12 og 20 av 23 
lag). Videre stilte vi med 1 lag i D17 som dessverre ble diskvalifisert og 2 H130 lag (nr 7 og 15 
av 17 lag). Totalt 19 løpere fra Østmarka deltok. 
 
10mila: Her stilte vi med 2 jevne ungdomslag og 2 herrelag. Av ungdomslagene ble Østmarka 
2 nr 220 av 286 lag, mens 1. laget dessverre ble diskvalifisert. 1. laget til herrene løp jevnt og 
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ble til slutt nr 178 av 328 lag, mens 2. laget dessverre ble diskvalifisert. På herrelagene fikk vi 
også i år hjelp våre ungarske venner med Istvan som koordinator for dette. Totalt 5 ungarere 
deltok, 2 på 1.laget og 3 på 2.laget. Hans Kristian Stubban Hygen (H15) gjorde også en solid 
innsats som ankermann for herrenes 2. lag, og hadde klart den beste individuelle 
etappeplasseringen for dette laget. Det påpekes fra UK at det var relativt vanskelig å få 
fullbemannet 2 hele herrelag i år, og at dette sannsynligvis ikke ville vært mulig uten ungarsk 
hjelp. Østmarka bør nok ikke ha forhåpninger om å stille med mer enn ett rent klubblag i 
herrestafetten i 2015, men vil kunne mønstre flere juniorløpere kommende sesong. Dette 
gjelder også blant damene. 
 
15-stafetten: Østmarka stilte med 2 fulle lag som begge fullførte. 1-laget ble nr 14 og 2. laget 
nr 19 av totalt 27 lag. Stafetten oppleves som sosial og inkluderende med en god blanding av 
ungdommer og veteraner.  
 
Jukola: Østmarka stilte med 1 herrelag som til slutt ble nr. 615 av totalt 1621 lag. Laget bestod 
av en god blanding av ungdommer og veteraner, der ungdommene gjorde en veldig bra 
innsats. UK vil spesielt fremheve Magnus Ramberg som løp opp laget hele 288 plasser på sin 
etappe, der han hadde 158. beste individuelle etappetid. 
 
KM stafett: Østmarka stilte med lag i følgende ungdommerklasser; D 11-12, D 13-16 og H 13-
16 (2 lag). Alle lag fullførte. Best av våre lag var D 11-12 laget, som ble nr 2 av totalt 7 lag, kun 
2.35 bak vinner. D13-16-laget endte på 6 plass av 12 lag. Totalt 11 ungdomsløpere fra 
Østmarka deltok. Østmarka stilte ingen seniorlag. 
 
Oppsummering: Det har vært et bra stafettår for Østmarka, der vi spesielt ser resultatet av 
godt arbeid med ungdomsløperne. Det er bra at vi stiller lag i store internasjonale stafetter 
som10mila og Jukola, og 2 lag i 15-stafetten. Målet for neste år må være å fortsette det gode 
arbeidet med ungdommene, samt motivere de eldste ungdommene som i 2015 blir juniorer til 
å stille på herre/dame/juniorlag. Videre bør man lage en klar plan for hvilke stafetter/lag 
Østmarka skal satse på, og starte mobilisering tidlig. I år ble en intern interessepåmelding til 
alle aktuelle stafetter sendt ut ca 1. februar. Dette må også følges opp med mer spesifikk 
reklame/mobilisering for de enkelte stafettene. 
 
For UK: Trond Kortner og Inge Ramberg 

 
 

Årsmelding økonomikomiteen 
 
Økonomiutvalget i 2014 har ikke hatt medlemmer. Det har vært håndtert av styret. 
 
Økonomiutvalgets hovedoppgave har vært å skaffe inntekter til klubben enten direkte som 
inntektsbringende tiltak i regi av økonomiutvalget (eksempelvis dugnader, sponsorer, 
reklame, etc.) eller på annen måte bidra til en god økonomi i klubben i samarbeid med styret 
eller andre utvalg.    
 
Budsjetterte inntekter og resultat fremgår av årets regnskap.  De viktigste inntekstbringende 
tiltak i regi av økonomiutvalget har vært: 
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 Arrangement: 
- O-karusellen 
- KM Sprint, Løpsleder OK Per Stedje 

 Dugnader: 
- Blomsterdugnad hos Interflora Strømmen/Metro, Ansvar: Terje Linløkken 

 Tur-Orientering:  
- Skogtrim (Håkon Håversen)   
- Skijeger’n 
 

Diverse offentlige tilskudd  
- Lørenskog kommune 
- Rælingen kommune 
- Fylkeskommunen (oppstart Stolpejakten) 
- Orienteringsforbundet 
- LAM midler 

 
Sponsor 

- Start- og målseil fra Halvorsen & Søn 

 
For ØU: Terje Linløkken 
 
 

Utvalgenes årsmeldinger: Pre-o 
 
Østmarka OK og NERO hil har som vanlig samarbeidet om årets pre-o opplegg, O-TREFFEN og 
Akerhus-Oslo karusellen.  
 
Karusellen hadde omtrent like mange starter som i 2013, hvor 21 deltagere klarte kravet til 
premie. En må ha startet i 4 av 7 arrangementer. Premieutdeling på NERO´s klubbaften i 
oktober. 
 
Den 31. O-treffen ble arrangert fra skihytta i Bråteåsen på nytt kart 1:4000 med 2 m ekv. I 
arrangementet ble det brukt kart i målestokk 1:3000. Løpsleder Odd Wiik, løypelegger Alf 
Stefferud, TD Jan Erik Haug. 28 deltagere. 
 
Jan Erik Haug representerte Norge i EM  og i den Nordiske Landskampen hvor han for øvrig ble 
beste norske på en 7.plass (uoffisielt Nordisk mesterskap). I Norgesmesterskapet ble Alf 
Stefferud nr. 6. 

NERO hil ble i 2014 nominert til inkluderingsprisen for Preo-karusellen som arrangeres i 
samarbeid med Østmarka OK. Prisen blir delt ut på Idrettsgallaen 2.helgen i januar 2015. 

For Pre-O: Alf Stefferud 
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Sak 3) Revidert regnskap for Østmarka OK for 2014 
 
Regnskapet viser et underskudd på kr. 35.939. Dette skyldes primært tapsføring av løpstøy på 
kr. 51.153, da lagerbeholdningen på løpstøy er nedskrevet betydelig i 2014.  
 
Inntektene er iht. budsjettet. Salg av Skogtrim ga et pent overskudd på ca. kr. 145.750, det vil 
si kr. 15.750 over budsjett. Øvrige inntektsbringende tiltak var noe mindre enn budsjettert. 
 
Kostnadene er kr. 13.768 lavere enn budsjettet på kr 401.500. Dette skyldes hovedsakelig et 
mindreforbruk  på kr 48.870 til stafetter/reise, bl.a. ble det ingen tur til 25-manna da vi ikke 
klarte å stille lag her. Aktiviteten for øvrig har vært høy, slik at det drar kostnadene opp. 
 
Vedlegg: Østmarka OK sitt regnskap for 2014, 4 sider. 
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Resultat detaljert

Budsjett AvvikReelt

Konto Tekst i periode i periodeni periode

-  1Periode:

Regnskapsår: 2014

Salgs- og driftsinntekt
Salgsinntekter

      82 350,00        7 350,00 3000 Medlemskontingent       75 000,00

      30 870,00        3 370,00 3200 Salg av løpstøy       27 500,00

       4 906,00        1 906,00 3210 Salg av utstyr        3 000,00

      40 595,71       -9 404,29 3300 Løpsarr.       50 000,00

      17 451,00         -549,00 3350 Kartsalg eksternt       18 000,00

     145 750,08       15 750,08 3360 Salg av skogtrim      130 000,00

      61 528,00       -2 472,00 3400 Offentlig tilskudd/refusjon       64 000,00

      35 530,00      -14 470,00 3800 Inntektsbringende tiltak       50 000,00

       3 345,85          645,85 3860 Grasrotandelen        2 700,00

SUM Salgsinntekter      422 326,64        2 126,64     420 200,00

       2 126,64     420 200,00SUM Salgs- og driftsinntekt      422 326,64

Varekostnad
Varekostnader

     -42 375,00        2 625,00 4010 Startkontingenter individuelle løp      -45 000,00

     -45 189,73        8 810,27 4011 Startkontingenter-stafetter      -54 000,00

     -42 105,90        2 894,10 4013 Samlinger      -45 000,00

     -61 130,93       48 869,07 4014 Stafetter, reise     -110 000,00

     -10 000,00       -3 000,00 4030 Rekruttering       -7 000,00

     -25 908,56      -20 908,56 4120 Utgifter-klubbløp       -5 000,00

     -65 003,00       -5 003,00 4130 Utgifter-turorientering      -60 000,00

     -46 729,00      -11 729,00 4200 Treningsutgifter      -35 000,00

      -2 130,06        1 369,94 4201 Trenerutgifter       -3 500,00

     -14 007,86       -2 007,86 4500 Miljøskapende aktiviteter      -12 000,00

        -973,00         -973,00 4600 Møteutgifter            0,00

      -6 301,47        3 698,53 4700 Kartproduksjon      -10 000,00

     -25 878,33      -15 878,33 4800 Innkjøp av utstyr      -10 000,00

           0,00        5 000,00 4810 Innkjøp av løpstøy       -5 000,00

SUM Varekostnader     -387 732,84       13 767,16    -401 500,00

      13 767,16    -401 500,00SUM Varekostnad     -387 732,84

Andre driftskostnader
Kontorkostnader, trykksaker o.l.

         -45,00          555,00 6800 Kontorrekvisita         -600,00

      -3 834,00          666,00 6810 Data/EDB Kostnad       -4 500,00

      -4 250,00       -1 250,00 6860 Utdanning-kurs       -3 000,00

SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.       -8 129,00          -29,00      -8 100,00

Telefon, porto o.l.

        -941,66          558,34 6940 Porto,gebyr       -1 500,00

      -1 309,00         -309,00 6990 Andre utg.       -1 000,00

SUM Telefon, porto o.l.       -2 250,66          249,34      -2 500,00

Kostnad transportmidler

      -6 230,00         -230,00 7040 Forsikringer       -6 000,00

SUM Kostnad transportmidler       -6 230,00         -230,00      -6 000,00
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Resultat detaljert

Budsjett AvvikReelt

Konto Tekst i periode i periodeni periode

-  1Periode:

Regnskapsår: 2014

Kontingent og gave

      -5 000,00            0,00 7410 Kontingent       -5 000,00

SUM Kontingent og gave       -5 000,00            0,00      -5 000,00

Andre kostnader

          -7,00           -7,00 7740 Øredifferanser            0,00

SUM Andre kostnader           -7,00           -7,00           0,00

Tap o.l.

     -20 283,00      -15 283,00 7811 Avskrivninger løpstøy       -5 000,00

     -11 045,00       -6 045,00 7812 Avskrivninger materiell/utstyr       -5 000,00

      -5 000,00       -5 000,00 7813 Balanseføring kart            0,00

     -30 870,00      -30 870,00 7814 Balanseføring løpstøy            0,00

       9 839,00        9 839,00 7815 Balanseføring materiell/utstyr            0,00

        -620,00         -620,00 7830 Konstaterte tap på fordringer            0,00

SUM Tap o.l.      -57 979,00      -47 979,00     -10 000,00

     -47 995,66     -31 600,00SUM Andre driftskostnader      -79 595,66

Finansinntekt og -kostnad
Finansinntekter

       9 161,91       -3 838,09 8040 Renteinntekt       13 000,00

SUM Finansinntekter        9 161,91       -3 838,09      13 000,00

      -3 838,09      13 000,00SUM Finansinntekt og -kostnad        9 161,91

Resultater
       2 126,64     420 200,00Sum salgs- og driftsinntekter      422 326,64

     -34 228,50    -467 328,50     -433 100,00

      -3 838,09       9 161,91       13 000,00Sum finansinntekt og -kostnader

         100,00      -35 939,95

     -35 939,95Årsresultat etter avsetninger

     -35 839,95

           0,00           0,00            0,00Avsetninger

     -35 839,95          100,00

Årsresultat

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter,
kostnader og årsresultatet!

Sum totale driftskostnader
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ReeltInngående Utgående

Balanse

Konto Tekst balanse i periode balanse

-  1Periode:

Regnskapsår: 2014

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

      -5 000,00       19 460,00 1200 Kart       24 460,00

     -51 153,00       14 150,00 1220 Løpstøy       65 303,00

      -1 206,00       54 017,00 1250 Materiell       55 223,00

SUM Varige driftsmidler      144 986,00      -57 359,00       87 627,00

SUM Anleggsmidler       87 627,00     144 986,00      -57 359,00

Omløpsmidler

Fordringer

     -34 163,03       63 520,25 1500 Kundefordringer       97 683,28

SUM Fordringer       97 683,28      -34 163,03       63 520,25

Bankinnskudd, kontanter o.l.

        -601,00          335,00 1900 Kontantkasse kartsalg          936,00

      60 215,91      149 213,18 1923 Driftskonto DnB 7874.06.60518       88 997,27

       3 866,70        7 981,42 1926 Påmelderkonto 16025073197        4 114,72

      -8 045,97      448 341,20 1931 Lillestrømbanken 12864475742      456 387,17

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.      550 435,16       55 435,64      605 870,80

SUM Omløpsmidler      669 391,05     648 118,44       21 272,61

SUM Eiendeler      757 018,05     -36 086,39     793 104,44

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Over-/underskudd

      35 839,95       35 839,95 8800 Udisponert årsresultat (underskudd)            0,00

SUM Over-/underskudd            0,00       35 839,95       35 839,95

Opptjent egenkapital

           0,00     -782 919,44 2050 Annen egenkapital     -782 919,44

SUM Opptjent egenkapital     -782 919,44            0,00     -782 919,44

SUM Egenkapital     -747 079,49    -782 919,44       35 839,95

Gjeld

Kortsiktig gjeld

         246,44       -9 938,56 2400 Leverandørgjeld      -10 185,00

SUM Kortsiktig gjeld      -10 185,00          246,44       -9 938,56

SUM Gjeld       -9 938,56     -10 185,00          246,44

SUM Egenkapital og gjeld     -757 018,05      36 086,39    -793 104,44
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3000 Medlemskontigent 275 medl.(+86) : Støtte 34 (-2), Enkelt 52 (+1), Familie 30 (+5) 89 fam.medl (+12), Treningsmedl. 70 (+70) 82 350    

3200 Salg av løpstøy Vi har solgt klubbtøy til reduserte priser i år for å kvitte oss med lagerbeholdning. 30 870    

3300 Løpsarrangement KM sprint: 12383 ,  Park-karusell : 28212 40 596    

3350  Kartsalg eksternt Østmarka turkart 5000, print til bedriftsløp og papirkart 12451 17 451    

3360 Salg Skogtrim Skijegern 23170 (+0)  Skogtrim 122580 (+22238) 145 750  

3400 Offentlige tilskudd NIF/Lokale Aktivitets Midler 52478 (-3357), Lørenskog kom. 7300 (-700), Rælingen kom. 1750 (+1750) 61 528    

3800 Inntektsbringende tiltak Blomsterdugnad 31810, arrangørstøtte AOOK sommersamling 3000, O-boka 720 35 530    

3860 Grasrotandelen Grasrotandelen. 3 346      

4010 Startkontigenter Totale individuelle startkontigenter fratrukket det medlemmene betaler selv. 42 375    

4011 Startkont. stafetter Startkontigenter stafetter og leie av telt etc 45 190    

4013 Samlinger (Fratrukket egenandeler) Nordseter ski (nov-13): 9013, Budor:11509, Vårsamling Halden: 13100, 42 106    
 Ise 3480, O-Ringen: 0, Trømborg 903, Nes:12695  Kostnad HL/OLL er ført som treningsutg.) 

4014 Stafetter (Fratrukket egenandeler) 10-O:14432 Jukola:11919,  NordJysk: 27096 61 131    
25-Manna:7682 (avbestilling + etterslep småkostnader i fjor)

4030 Rekruttering Refleksvester 10 000    

4120 Utgifter Klubbløp Grankvisten + premier klubbløp 25 909    

4130 Utgifter Tur-O NOF avgift-13 15899, trykking 36708 65 003    
merker/premier 10910, kaffepost etc.1486

4200 Treningsutgifter Hovedløp/O-Landsleir 24975 (33590), Refleksvester 9950, leie lokaler 260, bevertning, 46 729    
 treningssamarbeid, leker 569

4201 Trenerutgifter Godtgjørelse/reise trener Marie HH 2 130      

4500 Miljøskapende Bowling nov-13 4391, Årsmøte des-13 kr 4072, 3 x Gate-o Pizza 1665, Leie Skihytta 600, 14 008    
sosialt ungdomsgruppa 1455, Grankvist okt-14 brus 1823

4700 Kartproduksjon OCAD software 6 301      

4800 Innkjøp utstyr 10 GPS enheter 4571, 30 postskjermer 2258, 4 campingbord 1116, Batteri x3 1203, Emit brikker 5707, 25 878    
forbruksvarer plastlommer og papirruller 4558, Emit EPR3 skriver + 2 stk 100 postenheter 6465

6860 Utdanning-kurs 4 Emit kurs, 2 trener2 kurs , 1 arrangørkurs. 4 250      

1200 Kart Solgte turkart fra kartbeholdningen -5000 19 460    

Restbeholding/ utgående balanse på 19460 tilsvarer nå ca 2 års salg av kart.  

Etter det er kartene lite/ingen ting verdt.

1220 Løpstøy Varelager etter opptelling, verdi med utsalgspriser 14 150    

1250 Materiell Avskrivning gammel beholdning med 20% (-11045) og lagt til innkjøpt nytt utstyr( 9839) 54 017    

1500 Kundefordringer Alt gammelt er innbetalt. Består av Startkontigentskrav for 2014, 63 520    

ikke betalte egenandeler, opptjente renter 01.jan-31.okt i Lillestrømbanken.

2400 Leverandørgjeld Leie lokaler og andre utlegg tilGrankvistfesten og en ubetalt startkontigent. (Bet. i nov.) 9 938      

Noter til regnskap 2014 - Østmarka OK

Noter til Balanse 2014
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Sak 4) Kontingent 2015 
 
 

 Støttemedlem Enkeltmedlem Familie 

2005 175,- 350,- 800,- 

2006  200,- 500,- 1.200,- 

2007  200,- 500,- 1.200,- 

2008  200- 550,- 1.300,- 

2009  225,- 600,- 1.400,- 

2010 225,- 600,- 1.400,- 

2011 225,- 650,- 1500,- 

2012 225,- 650,- 1500,- 

2013 225,- 650,- 1500,- 

2014 225,- 650,- 1500,- 

2015 225,- 650,- 1500,- 

 
Forslag til vedtak: 
Kontingenten settes til kr. 225,- for støttemedlemskap, kr. 650,- for enkeltmedlem og kr. 
1.500,- for familie.  
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Sak 5) Årsplaner 2015 
 

 

Sak 5a) Kart- og arrangementsplan 2015  
 
Konkurranse/turorientering/trening/turkart 
 

Årstall Kartarbeid Merknader Løp 
samme år 

2015 Ringnesmarka 
(konkurranse, tur-o, 
trening) 

Det lages nytt kart med navn Ringnesmarka, som vil 
dekke kartområde Tærud/Ulvedalen, Solbergmarka og 
et område nord for høgsmåsan som dekkes av 
Gjerdrums kart.  
 
Helge Bakkehøi utfører synfaringsrevisjon av de 
områdene som ikke er synfart i 2014. Det er planlagt at 
Kristen Treekrem utfører rentegningsarbeidet, slik at 
kartet foreligger godkjent til bruk i  Romerike O-
weekend. Helge Bakkehøi er også løypelegger for 
arrangementet og tar kontakt med grunneier Molvik 
tidlig, for å få rede på hvilke forhold som grunneier 
ønsker at skal tas hensyn til løypeplanleggingen. 
 
 

Romerike O-
weekend 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knuttjern  
område nord og 
vest 
(konkurranse, tur-o, 
trening) 

Kartutvalget planlegger å starte synfaringsrevisjon av 
kartet Knuttjern. Leif Thingsrud starter med 
synfaringsrevisjon av den nordlige delen av kartet som 
dekker ca. 50% av kartet. Det planlegges med at 
Kristen Treekrem utfører rentegningsarbeidet. 
 
Leif forutsetter at det fremskaffes nytt digitalt grunnlag 
fra Lørenskog kommune.  Leif angir at det er svært 
arbeidsbesparende for synfarer om grunnlaget i tillegg 
til å ha laserkurver, viser vegetasjon og 
fullreflekspunkter. Det må derfor undersøkes hva som 
kreves for å få utarbeidet et slikt grunnlag og om dette 
evt. må bestilles. Grunnlag må være klart til Leif innen 
15.mai 2015. 
 
Det bør søkes om økonomisk støtte for kartrevisjonen. 
Muligheter undersøkes. 

 

2015 Østmarka -nordøst 
(Turkart) 

Kjell Hobøl planlegger revisjon og nyutgivelse av 
turkartet over Østmarka nordøst i 2015. 
Dette forutsetter også at det anskaffes et godt digitalt 
grunnlag med laserkurver. 
 

 

2015 Oksefjellet 
(Sprint/skolekart 

Kjell Hobøl planlegger å utføre synfaringsrevisjon og 
rentegning av Oksefjellet (1:5000 og 1:3000) 
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2015 Hovelsrudhagen/Ku
rland 
(Skole/sprintkart) 
 

Kjell Hobøl planlegger å utføre synfaring og regning for  
å ferdigstille sprint-/skole kart 
Hovelsrudhagen/Kurland med utgivelse i 2015 
 

 

2016 Knuttjern 
Område sør og øst 

Helge Bakkehøi startet synfaring av en andel av 
område sør/øst  

 

2016 
 
 
 

Østbyåsen 
(konkurranse, tur-o, 
trening) 
 

Leif Thingsrud utfører synfaringsrevisjon av Østbyåsen. 
 
Det er forutsatt at laserkurver kan fremskaffes, før 
kartvedlikehold foretas her.   

 

2016 Tristillen 
Konkurranse, tur-o, 
trening 

Kjell Hobøl starter synfaringsrevisjon av kartet 
Tristillen. 

 

2017 Knuttjern 
Område sør og øst 
(Konkurranse, tur-o, 
trening) 

Leif Thingsrud planlegger synfaringsrevisjon av 
resterende del av Knuttjernkartet. 

 

 
 
Status skole- og instruksjon og nærmiljøkart 

Rekrutteringsutvalget ønsker at det oppdateres og utarbeides kart som egner seg som 
instruksjonskart for skolene i Lørenskog, Strømmen og Lillestrøm.  
 
Rekrutteringsutvalget bes undersøke om det er ungdommer i Østmarka OK som vil delta i 
synfaring/rentegningsarbeidet, slik at klubben kan gjennomføre et skolekartprosjekt.  Det 
undersøkes muligheter for skolekartprosjekt med økonomisk støtte. Kjell Hobøl har opplyst at 
han kan være veileder i et slikt prosjekt. 
 

Utgivelse 
/ revisjon 

Kart   

2016? Nebbursvollen Konkret er det foreslått at det lages sprintkart 
for området med Nebbursvollen som ligger 
nærme Lillestrømskolene. Inge Ramberg har 
tilbudt seg å bidra med synfaring. 

 

 
Aktuelle skolekartprosjekter: 
 Sagdalen Gatekart  

 
 

Sagdalen barneskole Skolekart  

 Stahlsberg 
ungdomskole 

Skolekart  

 Blystadlia/Kurland Skole/sprintkart.  

 

Kartoversikt og priser 

Oversikt over våre kart, kartpriser og salgssteder finnes på klubbens webside : 

www.ostmarkaok.no 

 

http://www.ostmarkaok.no/
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Østmarka OK har i år endelig fått på plass et digitalt kartarkiv på klubbens hjemmeside. 
Brukere kan glede seg over at digitale kart er direkte tilgjengelige for kjøp og nedlasting i .pdf 
format. Orienteringsklubber og arrangører  kan bestille ocad - filer fra Kjell Hobøl.   
 
For eldre papirkart som ikke kan lastes ned digitalt vises kartinformasjon, pris og 
kontaktinformasjon for kjøp. I 2015 er det planlagt å skanne og legge inn alle klubbens 
orienteringskart i et historisk kartarkiv på hjemmesiden. Dette kartarkivet er komplett tilbake 
til 1952.  
 
En stor takk til Terje Linløkken og Helge Bakkehøi som har fått på plass den tekniske løsningen 
med digitalt kartarkiv og Rune Teigland som har oppdatert siden.  

 
 
For kartutvalget, Boye Dirro Bøhlerengen 
 
 
 

Sak 5b) Årsplan for Tur-orientering 2015 
 
Tur-o-utvalget for 2015 består av Håkon Håversen, Per Stefferud, Tore Ruud, Rune Teigland, 
Kjell Hobøl, Gunvor Ruud, Leif Thingsrud, Jan Erik Haug, Øystein Kildahl, Frode Bakkehøi og Per 
Arne Karlsen 
 
Opplegg for 2015: 
Oppstart siste helgen i april (26. april), med info i brosjyra om at evt tidligere start blir 
kunngjort på www.ostmarkaok.no. Poster ute f.o.m søndag 26/4 t.o.m. søndag 29. sept. 
 
Trykking klar ca 1. april. Viktig med god korrektur/sidemannskontroll på brosjyre og kart. 
 
Kaffepost kl 11-13 på en søndag i begynnelsen av juni. Foreslått ca 8. juni, ved Lintjern.  
Ny pris, 300,-. 30,- for ekstra kort. 
 
Kart/poster/ansvarlig: 

 Skjettenkollen/10/Leif  

 Oksefjell/5/Tore (trykkes bare i brosjyra) 

 Knuttjern/10/Gunvor 

 Ringnesmarka /15/Per Arne. Større område enn i 2014, A3 og lenger nord (helt nytt 

kart 2015). Må samsnakke med løypelegger for Romeriksløpet 2015, som går fra 

Tæruddalen. 

 Bjønnåsen/10/Rune 

 Myrdammen/10/Per 

 Gjelleråsen/15/Øystein 

 Fjernposter/5/Tore og Kjell. Tema: Ikke noe spesielt tema valgt. Kjekt om man kan 

komme nær postene med sykkel. 

http://www.ostmarkaok.no/
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I alt blir dette 80 poster, samme som i 2013. Søker å legge 5 poster litt konsentert på et 
mindre område nær parkering på hvert kart, slik at det blir en passende runde for den yngre 
garde («barnetur»). 
 
Viktig å bruke sikre detaljer, og sørg for å ha vært på alle poster og sjekket at detaljene kan 
brukes. 
 
Skijegern 2015: 
Er i gang allerede, salget startet på Skogtrimavslutningen. Postene ute ca 1/11-21/3. 
 
Kaffepost Lintjern, samme sted som kaffepost sommer. 
 
Pris: 150,- pr pose, 30,- for ekstra kort. Ingen endring i 2015. 
 
 
For turorienteringsutvalget, Håkon Håversen. 
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Sak 6) Innkomne forslag 
 
Følgende forslag er kommet inn: 

a) Nye lov for Østmarka OK, se eget vedlegg. Vedtakssak. Forslagsstiller: Styret. 

b) Klubbutviklingsprosess 2015. Forslagsstiller: Styret 

c) Park O-karusellen 2015. Forslagsstiller: Jørn Mjøster 

d) Tur-O – større potensiale for salg. Forslagsstiller: Jørn Mjøster 

e) Stolpejakten, ”Sprek i Rælingen 2015”, se eget vedlegg. Forslagsstiller: Styret. 

 
 

Sak 6a) Ny lov for Østmarka OK 
 
Forslagsstiller: Styret. 
 
Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund vedtok 28. november 2011 en ny lovnorm for idrettslag. 
Under er det gitt en kort generell orientering om den nye lovnormen. 
 
Ufravikelig lovnorm 
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm for Idrettslag. Loven skal 
godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det 
idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt 
lovarbeid i idrettslaget.  
 
Lovendringer  
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført 
på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til 
idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs 
lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er 
godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv 
anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres 
gjennom idrettslagets organisasjonsplan.  
 
Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm 
Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, 
bestemmelser og forskrifter) eller mot NIFs lovnorm for idrettslag. Ved eventuell motstrid 
mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i 
idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. 
 
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. 

 
Se nytt lovforslag for Østmarka OK i eget vedlegg, 10 sider.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar nytt lovforslag for Østmarka OK.  

http://www.idrett.no/


 
 
 
 
 

 

 

LOV FOR ØSTMARKA OK 

 
 

Lov for Østmarka OK, stiftet 01.02.1952, med senere endringer, senest av 16.01.2015, 

godkjent av Akershus idrettskrets den ……………… (dato/år). 

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1 Formål 

 

(1) Østmarka OK’s formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

 

§ 2 Organisasjon 

 

(1) Østmarka OK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.1 

 

(2) Østmarka OK er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2 

 

(3) Østmarka OK er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i 

Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune, og er medlem av Lørenskog idrettsråd3. 

 

(4) Østmarka OK skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

lov gjelder for Østmarka OK uavhengig av hva som måtte stå i o-klubbens egen lov. 

 

 

§ 3 Medlemmer 

 

(1) Alle som aksepterer o-klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan 

bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de 

økonomiske forpliktelsene til o-klubben og andre organisasjonsledd i NIF. 

 

                                                 
1 Personlige medlemmer betyr at Østmarka OK ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for 

eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en 

rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.  
2 Østmarka OK må være medlem i de(t) særforbund som o-klubbens idrettsgrener omfatter, med mindre o-

klubben utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-

1.Dette skal fremkomme av Østmarka OK’s organisasjonsplan. Det er årsmøtet i Østmarka OK som vedtar 

hvilke idretter o-klubben skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
3 Østmarka OK kan iht. NIFs lov bare være medlem av ett idrettsråd. Årsmøtet i Østmarka OK avgjør ved 

lovendringsvedtak hvilket idrettsråd o-klubben tilhører. 
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(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. O-klubbens avgjørelse kan påklages til 

idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan 

påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. 

 

(3) Medlemskap i Østmarka OK er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Østmarka OK’s 

regelverk og vedtak. 

 

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6) Østmarka OK kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt 

medlemskap i Østmarka OK og skal strykes fra o-klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt 

sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

(7) Østmarka OK skal føre elektroniske medlemslister.  

 

(8) Østmarka OK plikter å innrapportere medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 

deltakelse i o-klubbens aktivitetstilbud. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

 

§ 5 Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 

utvalg mv. i Østmarka OK, skal det velges personer fra begge kjønn. 

 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges 

eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal 

begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

 

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. 

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 

manglende oppfyllelse av bestemmelsen.5  

 

                                                 
5 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
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§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av Østmarka 

OK i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene6. Ingen kan møte eller avgi stemme 

ved fullmakt.  

 

(2) En arbeidstaker i Østmarka OK har ikke stemmerett på o-klubbens ordinære eller 

ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for utøver med kontrakt og medlemskap i o-klubben.  

 

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Østmarka OK: medlem 

av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

  

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. 

 

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger 

innenfor sitt arbeidsområde.  

 

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 

årsmøte i Østmarka OK. 

 

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til Østmarka OK’s årsmøte 

og til å fremme forslag under årsmøtet. 
 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

 (1) En arbeidstaker i Østmarka OK er ikke valgbar til verv i o-klubben eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i Østmarka OK plikter å fratre tillitsvervet, og 

gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

 

(2) En arbeidstaker i Østmarka OK kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

 

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er utøver med kontrakt og 

medlemskap i Østmarka OK.  

 

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang 

kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med o-klubben. 

 

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at o-klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller 

flere medlemmer blant de ansatte til o-klubbens styre. 

 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

 

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.7 

                                                 
6 For eksempel skyldig kontingent. 
7 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til o-klubben 

 

(1) En person som har en avtale med Østmarka OK som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av o-klubben er ikke valgbar til verv innen o-klubben eller overordnet ledd. 

Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk 

person med økonomiske interesse i driften av Østmarka OK. Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av o-klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse 

eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  

 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

 

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.8 

 

 

§ 9 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Østmarka OK er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) Når vedkommende selv er part i saken  

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje  

eller i sidelinje så nær som søsken  

c) Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

d) Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen 

i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 

vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

Østmarka OK. 

 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 

vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.                                         

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

                                                 
8 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle 

skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller 

kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig 

tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til 

det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Østmarka OK.  

 

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Østmarka OK vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling9 eller ved fjernmøte10. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag 

til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det 

fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

              

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 

rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal 

fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1) Østmarka OK er regnskaps- og revisjonspliktig. 

 

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven 

og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

                                                 
9 For eksempel møte per e-post. 
10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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(3) O-klubbens bankkonti skal være knyttet til Østmarka OK og skal disponeres av to personer 

i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for Østmarka OK som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, 

og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  

 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

 

(6) Østmarka OK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 

skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Østmarka OK’s 

størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et 

særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13 Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er Østmarka OK’s øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

februar11 måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Østmarka OK’s 

internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller 

på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 

2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må 

være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

 

(4) Alle Østmarka OK’s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer. 

 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. Østmarka OK’s lov. Dersom årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

                                                 
11 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det 

påfølgende år. 
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(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av o-

klubben. 

 

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

 

(1) Årsmøtet skal12: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle o-klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle o-klubbens regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker. 14 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta o-klubbens budsjett 

9. Behandle o-klubbens organisasjonsplan.15 

10. Foreta følgende valg:16 

a) Leder og nestleder 

b) 3 styremedlemmer17 og 2 varamedlemmer 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) 2 revisorer18  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Østmarka OK har 

representasjonsrett. 

f) Valgkomité med leder og 1 medlem for neste årsmøte. 

 

                                                 
12 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 

måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 

bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
13 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i Østmarka OK, se også § 14. 
14 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle 

etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 
15 Organisasjonsplanen skal regulere o-klubbens interne organisering og aktivitet. 
16 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for. 
17 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 

1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 
18 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og 

må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets 

regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav d) endres til: 

«Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.» 
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(2) Leder og nestleder velges enkeltvis for 2 år av gangen. De øvrige medlemmer til styret 

velges samlet for 1 år av gangen. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig 

valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 

 

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan 

møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke 

inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 

mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 

denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

 

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i Østmarka OK innkalles av o-klubbens styre med minst 14 dagers 

varsel etter: 

 

a) Vedtak av årsmøtet i Østmarka OK. 

b) Vedtak av styret i Østmarka OK. 

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av Østmarka OK’s stemmeberettigete medlemmer. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på o-klubbens internettside. Saksliste og 

nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 

 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. o-klubbens lov. Dersom det 
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ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i Østmarka OK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet om innkalling av årsmøtet.  

 

 

§ 18 Styret i Østmarka OK 

 

(1) O-klubben ledes og forpliktes av styret, som er Østmarka OK’s høyeste myndighet19 mellom 

årsmøtene.  

 

(2) Styret skal:20 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at Østmarka OK’s midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at o-

klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en 

forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d) Representere o-klubben utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.21  

 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 

 

 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 

plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

(2) Østmarka OK kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. O-klubbens årsmøte 

bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette 

vedtas i forbindelse med årlig behandling av Østmarka OK’s organisasjonsplan,  

jf. § 15 (1) pkt. 9. 

 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele o-klubben, og 

grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere Østmarka OK utad uten styrets 

godkjennelse jf. § 18. 

 

                                                 
19 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå 

evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller 

vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer. 
20 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Østmarka OK står fritt til å legge til andre 

styreoppgaver i bestemmelsen. 
21 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige 

og/eller mennesker med utviklingshemming. 
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

 

§ 21 Lovendring 
 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Østmarka OK etter 

å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

Østmarka OK selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er 

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk.  

 

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av o-klubben selv.  

 

 

 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 
 

(1) Forslag om oppløsning av Østmarka OK må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av o-klubben.22 Vedtak 

om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av Østmarka OK tilfaller o-klubbens overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at o-klubben skal 

oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før o-klubben holder sitt ordinære årsmøte til 

behandling av saken. 

 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister 

således sitt medlemskap i NIF.  

 
 

 

                                                 
22 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 
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Sak 6b) Klubbutviklingsprosess 2015 
 
Forslagsstiller: Styret. 
Østmarka OK er inne i en positiv utvikling der vi nå begynner å se resultatene av rekrutterings- 
og ungdomsarbeid de senere årene i en gledelig medlemsvekst. Vi trenger fortsatt flere 
medlemmer som er aktive og som engasjerer seg i klubbens videre utvikling.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret foreslår en klubbutviklingsprosess i 2015. Det inviteres til et eget medlemsmøte i første 
kvartal 2015 omkring klubbens målsetninger og framtidige utvikling med utgangspunkt i den 
framlagte organisasjonsplanen for Østmarka OK. 
 
 

Sak 6c) Park O-karusellen 2015 – samme opplegg som i 2014? 
 
Forslagsstiller: Jørn Mjøster. 
Park O-Karusellen, er dette noe vi bør få et årsmøte til å stå bak eller skal vi bare arrangere 
det på samme måte som i fjor? Det er et enkelt arrangement, men det legges ned en stor 
innsats for å få arrangert det. Det genererer også en god inntekt. Vi hadde vel i overkant av kr. 
25.000 i overskudd i fjor, samt mange nye medlemmer. Potensialet for å øke dette bør være 
tilstede. I 2014 var det 5 løp på våren i Rådhusparken i Lørenskog, samt 4 løp i Marikollen på 
høsten. Vi hadde salg av kaffe og kaker på våren, men ikke på høsten. Salg krever en del ekstra 
innsats, men er et hyggelig innslag som gir litt ekstra inntjening. 
 
Forslag til vedtak: 
Park o-karusellen gjennomføres som følger i 2015:  

 5-6 løp på våren i Rådhusparken og 4-5 løp på høsten i Marikollen 

 Markedsføring gjennom utdeling av informasjon på barneskoler 1.-7. klasse i distriktet, 
samt aktiv bruk av digitale kanaler og venne verving. 

 
 

Sak 6d) Tur-orientering – hvordan øke salget?  
 
Forslagsstiller: Jørn Mjøster.  
Tur-orientering. Her har vi et veldig bra opplegg etter hva mange brukere sier, men vi burde 
kunne selge mer. Spørsmålet er hvordan skal vi selge mer. Jeg tror ikke dette har noe med 
innholdet eller opplegget, men med hvordan vi markedsfører og selger dette. Flere poser solgt 
er jo nesten ren bunnlinje inntekt.  
 
Forslag til vedtak: 

 Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til hvordan o-klubben kan 
selge flere tur-o poser, dette for ikke å belaste tur-o utvalget ytterligere 

 Eksempler på tiltak kan være å bruke baksiden av karusell invitasjonen til å fortelle om 
tur-orienteringen, venneverving, aktiv bruk av digitale kanaler, kurs, felles tur med 
opplæring og Tur-o poeng for barn som deltar i karusell (kun effekt for karusell delt.?) 
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Sak 6e) Sprek i Rælingen 2015 – «Stolpejakten» 
 
Forslagsstiller: Styret.  
 
Sprek i Rælingen bygger på konseptet til Stolpejakten og er et lavterskel tilbud for å få 
aktivisert flest mulig; unge og gamle, inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og 
rullestolbrukere. Opplegget går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. 
 
Målet er at «Stolpejakten» kan gi økt kunnskap om bruk av orienteringskart, god 
markedsføring av o-klubben, en sprekere befolkning og på sikt økt rekruttering til o-klubben i 
Rælingen og en potensiell inntektskilde. 
 
Se eget vedlegg, 12 sider presentasjon av «Sprek i Rælingen». 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet stiller seg bak konseptet «Sprek i Rælingen» i regi av Østmarka OK. 



Sprek i Rælingen - konsept

• Sprek i Rælingen baserer seg på et konsept utviklet av Høgskolen i Gjøvik i samarbeid med Gjø-
Vard Orienteringslag.

• Sprek i Rælingen går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpene kan registreres 
både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-
koden som hver stolpe er utstyrt med.

• Sprek i Rælingen tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, 
skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å 
gjøre seg bedre kjent i kommunen.

• Sprek i Rælingen er et gratis tilbud. Hovedkart med inntegnede stolper blir distribuert til alle 
husstander i kommunen. Ekstra kart/info vil også bli tilgjengelig på sentrale steder i kommunen og 
på nett for nedlastning.

• Lett tilgjengelighet til stolpene - 4 vanskelighetsgrader (ikke behov for kompass!)

• Ønskelig med presseomtale fra start og underveis. 

109.12.2014



Medieoppslag om konseptet 

• Nyhetsinnslag i Oppland Arbeiderblad: 
• http://www.oa.no/nyheter/article7348936.ece
• http://www.oa.no/sport/article7669451.ece
• http://www.oa.no/nyheter/article7421586.ece

• Vestre Toten kommune:
• http://www.vestre-toten.kommune.no/sprek-paa-toten-kommer-snart

• Fylkeskommunen: 
• http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Aktuelt-idrett-og-folkehelse/50-

000-til-Sprek-i-Gjovik/

• Rapport fra «Sprek i Gjøvik 2013» 
• http://217.18.200.82:81/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C125702F003DE522C1257C990

044A253/$FILE/14008545.PDF

209.12.2014

http://www.oa.no/nyheter/article7348936.ece
http://www.oa.no/sport/article7669451.ece
http://www.oa.no/nyheter/article7421586.ece
http://www.vestre-toten.kommune.no/sprek-paa-toten-kommer-snart
http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Aktuelt-idrett-og-folkehelse/50-000-til-Sprek-i-Gjovik/
http://217.18.200.82:81/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C125702F003DE522C1257C990044A253/$FILE/14008545.PDF


Sprek i …
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Sprek i Rælingen – slik fungerer det

• Det første man trenger for å være med på stolpejakten er kartet hvor 
stolpeplasseringene er markert. Kartet eksisterer i to versjoner: fysisk kart eller 
som mobil app.
• Kartbrosjyren deles ut til alle husstander i kommunen på vårparten, i tillegg til skoler m.v. 

• Mobil-appen kan lastes ned gratis fra Google Play eller AppStore. Når kart er på plass er det 
bare å komme seg ut å finne stolper. Det er mange stolper å finne fordelt på fire ulike 
vanskelighetsgrader

• Man velger selv hvor mange stolper man skal finne. For å ha oversikten over 
hvordan man ligger an, registreres stolpene. Dette gjøres ved å registrere 
stolpene, enten elektronisk med app., via nettportal eller manuelt ved å fylle inn 
direkte på kartet. For å registre elektronisk kreves en konto. Den kan opprettes på 
www.stolpejakten.no. Tilbudet er gratis.

409.12.2014

http://www.stolpejakten.no/


Sprek i Rælingen – stolper

• Stolpene har 4 vanskelighetsgrader (grønn, blå, rød og sort der grønn er lettest osv.)

• Materialet er 48x48mm gran justert lengde 1000 mm (stripses til lyktestolper etc.) og 1 
500 mm (spisses og settes i spettet hull i bakken – spesielt for plassering i skogområder).

• Stolper som plasseres ved skoleveger bør festes med patentbånd.

• Viktig med godkjenning fra grunneier vedr. plassering av stolpene.

• Kommunale områder må avklares. Ellers er det viktig å få tillatelse av andre grunneiere 
som boligbyggelag/borettslag, sameier, velforeninger o.lign. for plassering av stolper på 
deres fellesområder.

• Stolpene settes ut på dugnad.

• Stolpene forsynes med plastdekaler. Dekalene skal ha plass for nødvendige logoer, 
stolpenr. og en dobbel bokstavkode. I tillegg forsynes dekalene med en QR-kode.

• QR-koden er beregnet for å kunne registrere stolper ved hjelp av mobilapp.

509.12.2014



Sprek i Rælingen – registrering

Det finnes flere måter å registrere stolper på:

1. Den enkleste er å notere bokstavkoden i eget skjema bak på kartet. Etter 
fullført registrering kan skjemaet klippes ut å leveres til klubben.

2. Den neste er som over, men stolpene registreres fortløpende på web.

3. Den mest avanserte er å registrere stolpene med hjelp av egen app på mobil 
(via QR-kode). Hver stolpe er påtrykt en kode og en QR-kode. For manuell 
registrering noteres koden rett på kartet, som senere sendes inn. Ved å 
bruke mobil-appen vil registrerte stolper synkroniseres med hjemmesiden 
neste gang den mobile enheten er på nett. Synkronisering kan også gjøres 
manuelt fra appen.

609.12.2014



Sprek i Rælingen – digital løsning

• Høgskolen i Gjøvik har utarbeidet en generell web-løsning samt app
(Android og IOS) for registrering av stolpenes QR-kode. Dette tilbys 
lag mot en fornuftig godtgjørelse.

• Felles nettportal www.stolpejakten.no der alt administreres. Egen site
for Akershus under utarbeidelse. Deltakerne registrerer seg på 
nettsiden med brukernavn og passord. Stolper man har oppsøkt, 
registreres der. 

709.12.2014

http://www.stolpejakten.no/


Sprek i Rælingen – organisering

• Organisering (3-4 personer med 1 ansvarlig)
• Prosjektbeskrivelse m/budsjett
• Finansieringsplan
• Avklare område og utarbeide kart over aktuelt område (geo-referert), 

Bjørnholtahagan og Furukollen sannsynlige områder i 2015
• Avklare stolpeplassering (ut i området, hvilke skal ned i bakken/stripses)
• Finne koordinatene for stolpeplasseringene
• Skaffe stolper
• Utarbeide og distribuere kartbrosjyrene til alle husstander 
• Registrering via www.stolpejakten.no (hjemmesiden/app), designe 

kartbrosjyrene, trykking av kartbrosjyrene og skaffe dekaler til stolpene. 

809.12.2014

http://www.stolpejakten.no/


Sprek i Rælingen – fremdriftsplan

909.12.2014

Aktivitet Tidsplan

Utarbeide prosjektbeskrivelse – skaffe finansiering des.14

Avtaleinngåelse stolpejakten.no jan.15

Utarbeide kartgrunnlag (Marikollen og Løvenstad/Stormyra) jan-mar.15

Planlegge stolpeplasseringer med 4 vanskelighetsnivåer feb-mar.15

Grunneierkontakt ifht. stolpeplassering mar-apr.15

Innkjøp av materiell apr.15

Måle inn stolpeplasseringene med GPS mai.15

Reklameinntekter + Grafisk design mai-jun.15

Oppsett av kart i web portal og mobil app. – test av løsning jun.15

Sette ut stopler aug.15
Trykk av kartbrosjyrer til alle husstander
Markedsføring og informasjon ifm. Kulturuka

aug.15
aug.15

Sprek i Rælingen tilgjengelig for innbyggerne aug.15-nov.15

Avslutning 2015 med evaluering des.15



Sprek i Rælingen – Budsjett 2015

• Kostnader (kr)/år:
Digital løsning (webportal, mobilapp, mm) 25.000

Stolper, matr. og annet utstyr 4.000

Tilrettelegging av kart – 50 timer* 10.000

Stolpearbeid – 80 timer* 16.000

Grafisk arbeid – 25 timer* 5.000

Trykk av kart – 10 000 eks. 25.000

Prosjektledelse/administrasjon* 5.000

Distribusjon 10.000

Sum 100.000

10

*Gj.snitt timepris 200 kr

09.12.2014



Sprek i Rælingen - Finansiering 

• Inntekter (kr):
Støtte fra fylkeskommunen 30.000
Støtte fra Rælingen kommune 30.000
Østmarka OK 30.000
Støtte fra andre fond 10.000
Sum 100.000

• Inntektskilder
- Østmarka OK sin andel utføres hovedsakelig som dugnadsinnsats

- Administrasjon av webportalen, kartarbeid, grafisk design, planlegging og utsetting av stolper 
m/dekaler og vedlikehold av disse, grunneiekontakt, prosjektadministrasjon, m.m.

- Det søkes støtte fra andre fond: Romeriksfondet, Gjensidige stiftelsen, 
Sparebankstiftelsen DNB, Miljøverndept. tilskuddsordning friluftsaktiviteter. m.v.

- Reklameinntekter på kart og mobil app. kommer evt. som tillegg

1109.12.2014



Sprek i Rælingen - kommunens bidrag

• Økonomisk støtte til prosjektet

• Felles markedsføring og informasjon
• Ifm. arrangement (f.eks. Kulturuka og Folkehelsedagen)

• Severdigheter og kulturminner (Kulturminneløypa)

• Synliggjøre felles målsettinger - god folkehelse og en aktiv befolkning

• Partnerskapsavtale

1209.12.2014
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 Sak 7) Budsjettforslag 2015 
 

 



Organisasjonsplan 2015 - Østmarka OK 

 

 

 

 Sak 8) Organisasjonsplan Østmarka OK 2015 
 
Vedlagt er styrets forslag til ny organisasjonsplan for 2015. Dette er 1. utgave av planen. 
 
Formålet med denne organisasjonsplanen er å beskrive Østmarka OK’s interne organisering og 
aktivitet, dokumentere og informere medlemmene om hvilke regler og retningslinjer som 
gjelder for o-klubben, samt bidra til klare og rettferdige regler og lette kommunikasjonen med 
tillitsvalgte, medlemmer og foreldre.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar den vedlagte organisasjonsplan for Østmarka OK. Det er det til enhver tid 
sittende styre som reviderer organisasjonsplanen. O-klubbens medlemmer skal varsles før 
vedtatte endringer av vesentlig karakter settes i verk ved at en revidert utgave av denne 
gjøres tilgjengelig for medlemmene. Endringer i organisasjonsplanen kan kun skje ved styre- 
og/eller årsmøtevedtak.  
 
Organisasjonsplanen skal iht. NIFs lov for idrettslag opp til årlig behandling på årsmøtet til o-
klubben. Planen skal brukes aktivt av styret for å følge opp aktiviteten i o-klubben. 
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1. Formål med organisasjonsplanen 
Formålet med denne organisasjonsplanen er å beskrive Østmarka OK’s interne organisering og aktivitet, 
dokumentere og informere medlemmene om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for o-klubben, 
samt bidra til klare og rettferdige regler og lette kommunikasjonen med tillitsvalgte, medlemmer og 
foreldre. Organisasjonsplanen skal opp til årlig behandling på årsmøtet til Østmarka OK. Planen skal 
brukes aktivt av styret for å følge opp aktiviteten i o-klubben. 
 
Det er det til enhver tid sittende styre som reviderer organisasjonsplanen. O-klubbens medlemmer skal 
varsles før vedtatte endringer av vesentlig karakter settes i verk ved at en revidert utgave av denne 
gjøres tilgjengelig for medlemmene. Endringer i organisasjonsplanen kan kun skje ved styre- og/eller 
årsmøtevedtak.  
 

2. Om Østmarka OK 

2.1 Kort historikk 

Stiftelsesdato for klubben er 1. februar 1952 da o-løpere fra de fem klubbene Fjellhamar IL, Lørenskog 
skiklubb, Lillestrøm sportsklubb, Strømmen IF og Strømmen & Lillestrøm Skiklubb startet den nye 
orienteringsklubben O-52 – Orienteringsklubben av 1952 i Trevarelokalet i Strømmen. Kjell Solberg var 
klubbens første formann. O-52 var blant de første spesialklubbene for orientering i Norge.  
 
Den 1. februar 1998 slo Rælingen Orienteringsklubb, stiftet 29.11.1974, og O-52 seg sammen til 
Østmarka Orienteringsklubb for sammen å styrke o-idretten i området.  
 
Østmarka OK har i dag Skedsmo, Rælingen og Lørenskog som kjerneområde. Klubben har for tiden ca. 
270 medlemmer. 

2.2 O-klubbens formål 

Østmarka OK skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive orienteringsidrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal legge 
forholdene til rette for orienteringsidrett i alle former. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, medbestemmelse, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Østmarka OK er selveiende og 
frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

2.3 Organisatorisk tilknytning 

Østmarka OK er medlem av Akershus Idrettskrets som en del av Norges Idrettsforbund (NIF), medlem av 
Norges Orienteringsforbund og en del av Oslo og Akershus orienteringskrets. Østmarka OK hører 
hjemme i Lørenskog, Skedsmo og Rælingen kommune og er medlem av Lørenskog Idrettsråd. 

2.4 Visjon og verdigrunnlaget 

Østmarka OK skal være inkluderende for alle medlemmer uansett alder og nivå. Verdigrunnlaget 
reflekterer NIF sine verdier som er overordnet for alle idrettslag som er organisert i NIF. O-klubben skal 
tilby et positivt, sosialt og motiverende idrettsmiljø for sine utøvere i tråd med idrettens verdier. 
 
I tråd med o-klubbens verdier arbeider vi for at:  

 Alle som ønsker det får mulighet til å prøve orientering og bli en del av fellesskapet i o-klubben  

 Alle som deltar i en aktivitet i o-klubben – i organisering, trening, konkurranse og dugnad skal 
representere o-klubben på en god måte.  

 Alle får en læringsarena for orientering tilpasset sitt behov 
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 Alle har et ansvar for at nye utøvere med familie føler seg velkommen i o-klubben og blir 
ivaretatt på en god måte  

 Alle medlemmene skal føle at de får den informasjon de trenger  

 Alle bidrar positiv til å skaffe inntekter til o-klubben  
 
Østmarka OK skal sørge for at medlemmene som ønsker det får et tilbud om organisert trening og 
veiledning. Trenere og alle som har fått tildelt en rolle i o-klubben skal gå foran med et godt eksempel 
med tanke på inkludering, akseptering og godta at alle er forskjellig. Østmarka OK går inn for å være en 
åpen og gjestfri klubb som ønsker et godt samarbeid med naboklubber og krets for sammen å skape 
vekst og heve nivået innen orientering.  

2.5 Virksomhetsideen 

Østmarka OK skal være den foretrukne o-klubben for de som ønsker å begynne med orientering i 
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune. Vi er primært en breddeklubb, men ønsker samtidig at 
utøvere som vil satse på orientering skal ha muligheten til det.  
 
Fokusområde til Østmarka OK er orientering. Vi skal skape gode idrettsopplevelser i og nær naturen. Vi 
ønsker å legge til rette slik at flest mulig kan drive med orientering på alle nivåer. Vi skal jobbe for å 
gjøre orientering til en attraktiv og synlig idrett med gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av 
deltagere.  
 
For å få til dette må vi ha en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 
og utvikler utøverne. Vi skal satse på breddeidrett og rekruttering, ha gode lavterskeltilbud, rekruttere 
og utvikle gode trenere, en sunn økonomi, tett samarbeid med det offentlige, gode inntekts- og 
finansieringskilder, og et godt sosialt miljø og fellesskap der alle blir inkludert på tvers av nivåer og 
aldersgrupper. 

2.6 Målsettinger med tiltak 

Målene skal bidra til å fremme aktiv bruk av naturen, en sunn livsstil, ærlighet og fair play. Det skal i 
løpet av 2015 utarbeides sportslige- og rekrutteringsmål for o-klubben på kort og lang sikt. 
Medlemmene skal involveres i målprosessen. Styret/utvalg utarbeider en handlingsplan som støtter opp 
under hvert av målene. 
 
Handlingsplan kortsiktige mål:  

Hva (mål) Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 

     

     

     

     

     

     

 
Handlingsplan langsiktige mål: 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 
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3. Østmarka OK’s organisasjon 

3.1 Organisasjonskart 

 
  

3.2 Ansvarsfordeling for klubbens utvalg og komiteer 
 

Rekrutteringsutvalg 
Ansvar for rekrutteringsarbeidet i o-klubben. 
 
Treningsutvalg og UK 
Treningsutvalget har ansvar for å tilrettelegge for sportslig utvikling av o-klubbens utøvere fra ungdom 
og oppover. UK’s hovedoppgave er uttak av stafettlag, herunder definere og informere om 
uttakskriteriene.  
 
Webredaksjon 
Komiteen har ansvar for innhold på web-sidene og klubbens aktivitet i sosiale medier. 
 
Økonomiutvalg 
Ansvar for medlemsregister, regnskapsføring, påmelder-regnskap, klubbtøy, organisering av dugnader 
og kontakt med sponsorer.  
 
Teknisk komité 
Teknisk komite har bl.a. ansvar for løpsarrangement inkludert tidtaking, VDG og materialforvaltning 
herunder klubbens tekniske utstyr.  
 
Tur-orienteringsutvalg 
Turorienteringsutvalget har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Skogtrim og Skijeger’n.  
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Kartutvalg 
Kartutvalgets viktigste oppgave er å sørge for at nye kart blir utarbeidet og gamle blir revidert på basis 
av prioriterte oppgaver i kartplanen. 
 
Sosialt utvalg 
Ansvar for å fremme sosiale arrangementer i o-klubben – herunder medvirke til årlige fellesaktiviteter 
som Grankvistfesten, familiesamlinger og sosiale sammenkomster i regi av rekrutt- og ungdomsgruppa. 
 
Pre-o-utvalg 
Ansvar for all Pre-O aktivitet i o-klubben.  
 
Valgkomité 
Kontakter og innstiller kandidater til klubbens styre, ledere av utvalg og andre verv i forkant av 
årsmøtet. 
 
 

4. Hvordan o-klubben styres 
NIFs lovverk er overordnet o-klubbens egne vedtekter sist vedtatt 16.01.2015. Årsmøtet velger styrets 
medlemmer. 

4.1 Årsmøtet 

Årsmøtet er Østmarka OK’s høyeste myndighet og blir avholdt én gang i året innen utgangen februar 
måned. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid. Alle som ønsker å bli med å bestemme 
hvordan o-klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i 
lovens årsmøteparagraf §13.  
Protokollen fra årsmøtet sendes til Lørenskog Idrettsråd, Akershus Idrettskrets og Norges 
Orienteringsforbund. Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmene på o-klubbens nettsider. 

4.2 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

 Behandle o-klubbens årsmelding 

 Behandle o-klubbens regnskap i revidert stand 

 Behandle innkomne forslag og saker 

 Fastsette kontingent 

 Vedta o-klubbens budsjett 

 Bestemme o-klubbens organisasjon 

 Velge styre: 
o Leder og nestleder 
o 3 styremedlemmer 
o 1 ungdomsrepresentant  
o 2 varamedlemmer 

 Velge revisor og valgkomité: 
o 2 revisorer  
o 2 medlemmer til valgkomite hvorav 1 velges som leder 

 Velge leder for følgende komiteer og utvalg;  
o Treningsutvalg (ett medlem av styret) 
o Rekrutteringsutvalg (ett medlem av styret) 
o Økonomiutvalg (ett medlem av styret) 
o Uttakingskomite (UK) 
o Turorienteringsutvalg 
o Teknisk komité  
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o Kartutvalg 
o Webredaksjon  
o Sosialt utvalg 
 
Leder, nestleder og varamedlemmer velges enkeltvis og for 2 år av gangen. De øvrige 
medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig 
valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 

 Følgende sentrale verv/funksjoner ivaretas av: 
o Pre-O (leder av Pre-O-utvalget) 
o Regnskapsfører/medlemsregister (inngår i økonomiutvalget) 
o Påmelderregnskap (inngår i økonomiutvalget) 
o Dugnadsansvarlig (inngår i økonomiutvalget) 
o Klubbtøy (inngår i økonomiutvalget) 
o Løpsarrangement (inngår i teknisk komite) 
o Materialforvalter (inngår i teknisk komite) 
o VDG-kontakt (inngår i teknisk komite) 

 
Representanter til ting og møter i de organisasjoner Østmarka OK er tilsluttet. 
 

5. Styret – ansvar og oppgaver 

5.1 Styrets ansvar 

 Ivareta o-klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt 
oppgaver beskrevet i § 1 i NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det 
utformes retningslinjer for aktiviteten i o-klubben. 

 Følge opp bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller overordnede idrettsmyndigheter  

 Stå for o-klubbens daglige ledelse, samt representere o-klubben utad 

 Disponere o-klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter handlingsplan 
og godkjent budsjett 

 Styrets medlemmer fordeler oppfølgingen av arbeidet i utvalg og komiteer mellom seg.  Dette 
gjelder spesielt utvalg og komiteer som ikke er representert i styret. 

 Avholde styremøter. Leder kaller normalt inn til møter. Utvalgsledere kalles inn ved behov 

 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt 

 Sørge for politiattest for tillitsvalgte og trenere 

 Inngå avtaler, for eksempel med trenere, foredragsholdere, etc. 

5.2 Årlig faste oppgaver (Årshjul) 

Styret tar utgangspunkt i følgende plan: 
 

Dato/måned Aktivitet  

Januar  – Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar. 

– Gjennomføre årsmøtet. 

– Politiattester. Alle tillitsvalgte fyller ut skjema.  

– Registrere ny styresammensetning i BRREG.  

– Oppdatere kontaktinfo hos kommunene.  

Februar  – Arrangere Familiesamling (Budor el. Lign). 

– Oppnevne representanter til kretsting og Idrettsråd 
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– Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen, samt til 
Brønnøysundregisteret 

Februar – Rapportere endringer av post og e- postadresser 

Mars  – Søke kommune om treningstider 

– Søke kommunale midler Rælingen kommune, frist 15/3 

– Barmarksamling Nord-Jysk 

April – Søknad om midler til aktivitet (O-karusellen), frist 1. april 

– Tilskudd fra Akershus Idrettskrets, frist 6. april. 

– Oppstart Park O-karusell Lørenskog 

Mai – Søke kommunale midler Skedsmo kommune, frist 1/5 

– Søke kommunale midler Lørenskog kommune, frist 2/5 

Juni – Søknad LAM 

August – Søknad momskompensasjon 

– Oppstart Park O-karusell Rælingen 

– Klubbsamling 

September – I samarbeid med Rælingen kommunen tilby orienteringsaktiviteter for SFO-barn i 
høstferie uka 

Oktober – Siste helg i oktober arr. Grankvistløpet og –festen 

November – Avslutte årsregnskapet 1. november 

– Arrangere Kick-off/skisamling på Nordseter 

Desember – Forberede og kalle inn til årsmøte  

 
Løpende aktiviteter: 

 Informere medlemmene om vedtak i styret og aktiviteten i o-klubben for øvrig 

 Oppdatere årshjulet med årlige faste oppgaver 

 Søke nasjonale og regionale konkurranser, passe på at o-klubben har nødvendig kompetanse til 
å gjennomføre konkurranser, sende yngre utøvere på trenerkurs og utdanne ressurspersoner på 
teknisk arrangement 

 
6. Roller og ansvar i o-klubben 

6.1 Leder 

 Er o-klubbens ansikt utad og representant i møter og forhandlinger 
 Presseansvarlig eller peker ut en person som ivaretar denne oppgaven ved arrangementer o.l.  
 Står for o-klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og o-klubbens totale aktivitet  
 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 Godkjenner utbetalinger sammen med økonomiansvarlig eller delegerer fullmakt til å anvise 
 Sammen med økonomiansvarlig disponerer o-klubbens midler og har fullmakt til klubbens 

bankkontoer 
 Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 

for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister 
 Har det overordnede ansvar for klubbens aktiviteter og langsiktige utvikling  

6.2 Nestleder 

 Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun 
kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt 

 Bistår leder og danner et lederteam med denne 
 Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem  
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6.3 Sekretær 

 En i styret oppnevnes som sekretær eller oppgavene fordeles/rulleres blant styrets medlemmer 
 Skriver referat fra styremøter og medlemsmøter.  
 Tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering  
 Lager møteplan i samarbeid med hele styret, distribuerer denne til alle styremedlemmer 
 Lager oversikt over styrets medlemmer, og sender det ut til alle medlemmene 
 Oppdaterer/reviderer organisasjonsplanen basert på vedtak i styret og/eller årsmøtet 

6.4 Økonomiansvarlig 

 Sammen med leder disponerer o-klubbens midler og har fullmakt til o-klubbens bankkontoer  
 Har ansvar for at Østmarka OK’s regnskap blir ført i henhold til gjeldende kontoplan 

(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm), lover og regler. 
 Anviser utbetalinger sammen med leder eller etter fullmakt 
 Har til enhver tid oversikt over o-klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne  
 Setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet 
 Utarbeider budsjettforslag til årsmøtet i samarbeid med resten av styret  
 Har ansvar for at medlemslister blir ført og at medlemskontingent blir utsendt 
 Har ansvar for at innmeldingsskjema for nye medlemmer blir utarbeidet 

6.5 Ungdomsrepresentanten 

Ungdomsrepresentanten skal ivareta ungdommenes interesser i styret og utvalg: 
 Velges på årsmøtet og er en del av styret med stemmerett 
 Deltar primært i styrets behandling av saker som er av interesse for ungdommene 
 Tar de øvrige ungdommene med på råd i saker der det er viktig at de blir hørt 
 Må være fylt 15 år 

6.6 Revisorer 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og om o-klubbens styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser 
 
Revisjonen utføres iht. NIFs lov kapittel 4 eller iht. http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-
0002.html#map004 

6.7 Valgkomité 

Valgkomiteen har en av o-klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 
funksjonell utvikling av o-klubben ved å rekruttere nye tillitsvalgte etter nøye vurderinger av 
medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen skal:  

 Planlegge inneværende valgperiode 

 Vurdere styrets og komiteenes virksomhet 

 Se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling 

 Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning 

 Holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, 
og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget 

 Gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer/nomineringer som blir foreslått 

 Foreslå nye kandidater til utvalg og komiteer 

 Senest 1 uke før årsmøtet; ha klart skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges 
medlemmene på årsmøtet, sendes ut sammen med øvrige årsmøtedokumenter 

http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
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 Under årsmøtet: presentere valgkomiteens forslag  

 Etter årsmøtet: analysere eget nominasjonsarbeid 

6.8 Treningsutvalg og uttakingskomité 

Treningsutvalget tilrettelegger treningstilbudet for o-klubbens ungdommer og eldre utøvere.  
Primær målgruppe er ungdom 13-20 år. 
 
Treningsutvalget består av leder (treningskoordinator) og 2-3 medlemmer. Utvalgets leder sitter i styret 
i o-klubben. 
  
Følgende hovedoppgaver inngår i utvalgets arbeid:  
1. Administrere klubbens instruksjons- og treningsvirksomhet for målgruppen, herunder:  

 Tilrettelegge fellestreningstilbudet inkl. ungdomssamlinger i samarbeid med trener(e) og 
klubbmedlemmer 

 Planlegge og gjennomføre spesielle instruksjonstiltak og satsninger rettet mot ungdom og 
juniorer 

 Informere målgruppa om treningsaktivitetene, sette opp og ájourføre aktivitetskalender for 
klubbtreninger/samlinger i o-klubbens regi  

 Skaffe lokaler, trener(e) og bestemme treningstid for ukentlig vintertrening  

 Anbefale årlige satsingsløp for klubbens utøvere i samarbeid med styret  

 Registrere treningsframmøte ved behov  

 Påse at e-post distribusjonslister for ungdommene blir oppdatert. 
2. Være o-klubbens sportslige kontakt mot orienteringskretsens treningsutvalg og for 

treningssamarbeid med andre klubber.  
3. Samarbeide med styret/leder ved avvikling av klubbkvelder/medlemsmøter, samt koordinere 

treningstider og –opplegg med rekrutteringsansvarlig/ rekrutteringsutvalget. 
 
Informasjon om når det er organisert trening er tilgjengelig under aktivitetskalenderen på nettsidene til 
Østmarka OK (www.ostmarkaok.no).  
 

6.8.1 Uttakingskomite (UK) 

UK er en del av treningsutvalget og består av leder og 1-2 medlemmer. Normalt sitter leder for 
treningsutvalget i UK. UK fastsetter før sesongstart hvilke uttaksløp og –kriterier som gjelder for uttak til 
stafettlag. UK’s oppgaver er uttak av stafettlag, herunder uttakskriterier og organisere uttak/tilbud om 
reise til større løp og skaffe nødvendige reiseledere, samt avklare økonomiske forhold ved reisen. 
 
Normalt prioriteres følgende stafetter: 

 Vårstafetten (D/H 11-16) 

 10mila 

 15-stafetten 

 Kvistkvaset 

 Night-Hawk 

 KM stafett 

 NM Stafett 

6.9 Rekrutteringsutvalg 

Ansvar for rekrutteringsarbeid i o-klubben. 
 
Følgende hovedoppgaver inngår i utvalgets arbeid:  

http://www.ostmarkaok.no/
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1. Administrere alle sider ved klubbens instruksjons- og treningsvirksomhet for rekrutter, 
herunder:  

 Planlegge og gjennomføre rekruttering- og instruksjonstiltak 

 Skaffe lokaler, trener(e) og bestemme treningstid for ukentlig vintertrening  

 Lage treningsopplegg i samarbeid med trener(e)  

 Sette opp terminliste for klubbtreninger og nærløp 

 Bestemme årlige satsingsløp i samarbeid med styret  

 Registrere treningsframmøte ved behov  

 Påse at e-post distribusjonslister for rekruttene blir oppdatert. 
2. Samarbeide med leder ved avvikling av klubbkvelder/medlemsmøter  

 
Primær målgruppe er barn 7-12 år m/foreldre. 
 
Utvalget består av leder og 2-5 medlemmer. Utvalgets leder sitter i styret i o-klubben. 

6.10 Sosialt utvalg  

Utvalget har ansvaret for å fremme sosiale arrangementer i o-klubben – herunder medvirke til årlige 
fellesaktiviteter som Grankvistfesten, familiesamlingen og sosiale sammenkomster i regi av styret, 
rekrutt- og/eller ungdomsgruppa. 

6.11 Pre-O 

Østmarka OK og NERO HIL samarbeider om pre-o opplegg. NERO arrangerer årlige nybegynnerkurs, 
treningskarusell (7 konkurranser) og O-treffen. Sistnevnte er et tradisjonsrikt arrangement som ble 
startet i 1984. Utvalget lager egne Pre-O kart. Utvalget består av leder og 2-5 medlemmer. Utvalgets 
leder møter i styret i o-klubben ved behov. 
 

6.12 Kartutvalg 

Kartutvalgets oppgaver er:   
1. Utarbeide og vedlikeholde en kartplan. Herunder å vurdere terrengområder i forhold til o-

klubbens behov for idrettsanlegg (orienteringskart).  
2. Sørge for at nye orienteringskart blir utarbeidet og revidert/oppdatert. Dette består i å:  

 Innhente priser hos kartfirma på kartgrunnlag, synfaring og rentegning. Eventuelt kan deler 
av arbeidet gjøres av klubbens medlemmer.  

 Sette opp budsjett og søke om økonomisk støtte (spillemidler, kommunal støtte og evt. 
sponsor)  

 Følge opp arbeidet til valgte kartfirma, dvs. framdrift og økonomi 

 Følge opp kretsens arbeid med kartgodkjenning 

 Lage kartregnskap og rapportere for utbetaling av støttemidler.  
3. Administrere kartsalg til skoler, lag og enkeltpersoner.  
4. Forvalte orienteringskartene til Østmarka OK, i papirform og digitalt.  

 
Kartutvalget består av leder og 2-5 medlemmer. Utvalgets leder møter i styret i o-klubben ved behov. 
 
Kartutvalget skal sikre at kartarkivet på hjemmesiden er tilgjengelig og oppdatert, slik at klubbens løpere 
fritt kan laste ned oppdaterte kart i PDF eller OCD format. For skoler er det også gratis å bruke pdf-kart 
til undervisningsformål. For andre gjelder prisliste og betalingsbetingelser som til enhver tid skal ligge på 
hjemmesidene. 
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Kartutvalget skal også påse at o-klubbens løypearkiv er tilgjengelig for medlemmene. Løypearkivet 
inneholder løyper og veivalg fra orienteringsløp utøverne har deltatt i. Her kan man selv opprette egen 
bruker, link: http://www.ostmarkaok.no/kart. 

6.13 Teknisk komite  

Teknisk komite har bl.a. ansvar for klubbens tekniske utstyr, løpsarrangement inkludert tidtaking, VDG 
og materialforvaltning. Utvalget består av leder og 2-5 medlemmer. Utvalgets leder møter i styret i o-
klubben ved behov. 
 
Løpsarrangement: 

1. Ansvar for arrangementsteknisk utstyr og løpsarrangement. 
2. Ansvar for tidtaking og resultatservice ved orienteringsløp som Østmarka OK står ansvarlig for. 

Treningsløp kan delegeres.  
3. Ansvarlig for drift og videreutvikling av o-klubbens tidtakingsprogramvare. Herunder kontakt 

med leverandører av nevnte tjenester  
4. NOF’s arrangørmal tilpasset Østmarka OK legges til grunn ved gjennomføring av konkurranser. 

 
Materialforvaltning: 

1. Har ansvar for materialrom og alt arrangementsutstyr, telt, poster og bukker, klokker osv. Passer 
på at det føres nødvendige lister for dette (oversikt postbukker osv).  

2. Bestiller og kjøper inn ved behov for fornyelse/reparasjon etc. av utstyr (Idrettsbutikken).  
3. Innkaller til nødvendige dugnader og ryddekvelder for å holde orden og system i materialrom.  
4. Vervet kan kombineres med andre funksjoner 

 
VDG-kontakt: 
Klubbens VDG-kontakt velges på årsmøtet. Tore Ruud har fungert de siste årene, tidligere var det Leif 
Thingsrud. Retningslinjene for VDG finnes på orienteringsforbundet sine sider og legges til grunn ved 
løpsarrangementer. 

6.14 Turorienteringsutvalg 

Turorienteringsutvalget har ansvaret for Skogtrim og Skijeger’n og skal legge til rette for orientering som 
tur- og fritidsaktivitet som et tilbud til alle, og forestår markedsføring og salg for å få flest mulig til å 
delta.  
 
I samarbeid med økonomiansvarlig utarbeides budsjett for turorienteringsutvalgets aktivitet. Regnskap 
føres av regnskapsfører. Turorienteringsutvalget utarbeider årlig rapport til o-klubbens årsmøte om sin 
aktivitet og legger fram plan for neste år. 
 
Det arrangeres «Café Skogtrim» hver høst med utdeling av merker, plaketter og diplomer. 
 
Utvalget består av leder og 4-5 medlemmer. Utvalgets leder møter i styret i o-klubben ved behov.  

6.15 Økonomiutvalg 

Ansvar for medlemsregister, regnskapsføring, påmelder regnskap, å sikre inntekter til o-klubben 
gjennom sponsoravtaler, reklameinntekter og Grasrotandelen, samt gjennomføre dugnader.  

6.16 Webredaksjonen 

Redaksjonen skal drifte web-sidene og legge til rette for innholdsproduksjon, samt fremme o-klubbens 
aktivitet i sosiale medier. Klubbens offisielle web adresse er www.ostmarkaok.no. Utvalget utøver 
redaksjonelt ansvar på vegne av o-klubbens styre basert på klubbens retningslinjer for publisering av 

http://www.ostmarkaok.no/kart
http://www.ostmarkaok.no/
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bilder og annet redaksjonelt innhold. Dessuten har redaksjonen ansvaret for å forvalte o-klubbens 
Informasjons- og kanalstrategi. 
 
Komiteen utøver redaksjonelt ansvar på vegne av o-klubbens styre basert på klubbens retningslinjer for 
publisering av bilder og annet redaksjonelt innhold. 

6.16.1 Informasjons- og kanalstrategi 

Følgende prinsipper gjelder:  
1. Hjemmesidene www.ostmarkaok.no er klubbens offisielle kommunikasjonskanal til «omverden» 
2. Facebook sidene www.facebook.com/ostmarkaok er vår kommunikasjonskanal mot nye rekrutter  
3. Facebook sidene https://www.facebook.com/groups/6889574986/ benyttes til kontakt med 

medlemmene 
4. E-post til medlemmene med linking mot hjemmesider og Facebook benyttes for å informere om 

aktiviteter, trening, mv. 
 
Følgende e-post distribusjonslister administreres via hjemmesidene: 

 rekrutt@ostmarkaok.no, ungdom@ostmarkaok.no, DH17@ostmarkaok.no, 

post@ostmarkaok.no, styret@ostmarkaok.no, veteran@ostmarkaok.no. 
 

6.16.2 Retningslinjer for publisering av bilder, tekst og video på nett 

Østmarka OK har utarbeidet retningslinjer for publisering av bilder, tekst og video på nett. Disse ligger på 
nettsidene www.ostmarkaok.no.  
 
Generelt gjelder at vi skal vise varsomhet ved all publisering på internett. Vi kan publisere bilder av barn 
på nettet. Men i hvert enkelt tilfelle skal vi vurdere behovet, formålet og se på ulempene publisering kan 
innebære. Forut for at vi legger ut bilde skal det være innhentet samtykke fra den enkelte eller den 
foresatte. Datatilsynet har regler for innhenting av tillatelse og publisering av bilder av barn på internett 
- www.datatilsynet.no. Disse retningslinjene legges til grunn i Østmarka OK. 
 

7. Økonomi, medlemskap  
Alle innkjøp skal godkjennes av styret ved leder/økonomiansvarlig. O-klubben skal føre et regnskap i 
henhold til regnskapsloven. Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom o-klubben sin konto, det er ikke lov 
å sette penger som tilhører o-klubben inn på personlige kontoer. Ferieløp som dekkes av den enkelte 
utøver inngår ikke her. 
 
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom o-klubben. Alle utlegg som skal refunderes må 
dokumenteres med kvitteringer og skal regnskapsføres. 

7.1 Medlemskap og medlemskontingent 

Alle som oppfyller krav i Østmarka OK’s lover kan være medlem i Østmarka OK. O-klubben har en fast 
medlemskontingent som gjelder for hele året. Styret kan innføre en treningsavgift.  
 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet i egen sak, jf. egenbestemmelse i Østmarka OKs lov § 4.  
 
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal 
kontrollere medlemslister mot regnskap. 
 
Følgende medlemsordninger gjelder for 2015: 

 Medlemskontingenten for enkeltmedlem er kr. 650.  

http://www.ostmarkaok.no/
http://www.facebook.com/ostmarkaok
https://www.facebook.com/groups/6889574986/
mailto:rekrutt@ostmarkaok.no
mailto:post@ostmarkaok.no
mailto:styret@ostmarkaok.no
http://www.ostmarkaok.no/
http://www.datatilsynet.no/
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 Medlemskontingenten for familie er kr 1.500. Familiemedlemmene må være tilhørende på 
samme bostedsadresse og barn må betale egen kontingent f.o.m det året de fyller 21 år.  

 Medlemskontingenten pr. støttemedlem er kr 225. Medlemskapet er for de som ikke tar del i 
klubbens aktiviteter, men likevel ønsker å stå som medlem og støtte klubbens arbeid. 

 Betalt startkontingent i o-karusellen for nye rekrutter gir medlemskap i Østmarka OK, men 
dekker ikke deltakelse på treninger eller gir ikke rett til støtte ifm. treningssamlinger, 
arrangementer eller startkontingent på andre løp.  

 
Innkrevingsrutiner: Betalingsinformasjon for medlemskap sendes ut innen utgangen av januar måned av 
økonomiansvarlig. Den 31.12 kan medlemmer som ikke har betalt året før strykes. Betalingsinformasjon 
for nye medlemmer blir sendt ut fortløpende. Innmeldingen skal være skriftlig (f.eks. e-post eller via 
skjema på hjemmesiden).  Kontingenten betales til Østmarka OK v/ Økonomiansvarlig. Kontonummer: 
7874 06 60518.  

Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, 
mobilnummer og navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemsregister. Informasjon 
om medlemskontingent blir kun sendt ut fra o-klubbens økonomiansvarlig. Medlemskontingenten 
dekker forsikring for idrettsskade som oppstår under trening/konkurranse i regi av Østmarka OK. 

7.2 Retningslinjer for dekning av startkontingent og sponsede arrangementer  

Klubben dekker følgende startkontingenter:  

 Ordinær startkontingent for barn og unge opp til og med 20 år  

 Løp som er en del av klubbarrangement (for eksempel Nord-Jysk 2-dagers) i utlandet for løpere 
opp til og med 20 år  

 NM deltakelse for satsende løpere  

 Stafetter innenlands og stafetter utenlands i klubbregi  
 
Følgende dekkes av den enkelte:  

 Ordinær startkontingent for voksne (over 20 år)  

 Merkostnader som følge av etteranmelding (gjelder alle)  

 Deltakelse i ferieløp utenfor Norge (gjelder alle)  

 Brikkeleie ind. (gjelder alle, men ikke stafetter i klubbregi)  

 Startkontingent når man ikke stiller til start (med unntak av sykdom blant løpere t.o.m. 20 år)  
 
Reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte såfremt dette ikke er avtalt med styret. Normalt vil det 
være en egenandel for arrangementer i klubbregi. Egenandelen skal dekke en forholdsvis andel av 
totalkostnadene. Ansvarlig for arrangementet sender ut betalingsinformasjon for egenandel i etterkant 
av aktiviteten. 
 
Betalingsinformasjon for påløpt startkontingent i løpet av året sendes ut innen utgangen desember av 
påmelderansvarlig. 

7.3 Betaling av egenandel ved forfall 

Ifm. arrangementer i klubbregi der klubben påtar seg utgifter ut i fra antall påmeldte deltakere, og der 
det er en egenandel, må den enkelte ved forfall påregne å dekke hele eller deler av egenandelen.  

7.4 Reklame/sponsoravtaler 

Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret. Sponsorenes logoer brukes på Østmarka OK’s 
arrangementer etter de avtaler som er inngått. Sponsoravtaler skal administreres av styret. 
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Det enkelte medlem kan ikke inngå egne avtaler eller reklamere for andre uten spesiell avtale med 
styret. 

7.5 Lønn, honorar og reiseregning 

Iht. lovverket kan man betale ut kr. 4.000 til en person i løpet av et år uten å trekke skatt og innberette 
dette. Kjøregodtgjørelse: betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres 
kjøreliste og kvittering for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr. 10 000,- skal det innberettes til 
skatteetaten. Telefongodtgjørelse: inntil kr. 1000,- er skattefritt. Betaler en ut mer skal det skattes for 
kr. 4000,-.  

7.6 Stipendordninger 

Klubben har p.t. ingen faste stipendordninger. 

 
 
8. Profilering og klubbfarger: 
 

8.1 Logo 
 
 
 
 
8.2 Klubbfarger  
Klubbfarger er grønt – kode xxx og blått kode xxx samt rødt kode xxx og hvit som tilleggs farge. 
 
8.3. Klubbdrakt 
Styret godkjenner design på konkurransedrakter og overtrekksdrakter. 
 
8.3.1 Bruk av klubbdrakt. 
Klubbens løpere oppfordres til å benytte konkurransedrakter og overtrekksdrakter med 
sponsormerker. På premieutdeling benyttes premievest eller overtrekksdrakt med 
sponsormerker i størst mulig grad. 
 
Løpere som representer klubben og får dekket kostnader utover startkontingenten, må løpe 
med konkurransedrakter med klubbens sponsormerker. I NM og stafetter skal det benyttes 
konkurransedrakter med sponsormerker. Premieutdeling på disse arrangementene skal det 
benyttes overtrekksdrakt eller premievest med sponsormerker. 
  
8.3.2 Utøveres private profilering 
Utøvere kan profilere private sponsorer i forbindelse med konkurransedrakter/overtrekksdrakt. 
Denne sponsoren kan profileres på overdel eller på bukse. Det forutsettes at sponsor ikke 
sammenfaller med eller er i konkurranse med klubbens sponsorer. Profilering skal godkjennes 
av styret på forhånd. 
 
8.4 Vimpel – mål/start seil. 
Klubbens vimpel og mål/start seil benyttes på aktuelle arrangementer i størst mulig grad. 
 
 

9. Regler og retningslinjer for Østmarka OK 
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9.1 Retningslinjer for foreldre/foresatt  

Utarbeides som del av klubbutviklingsprosess. 

9.2 Retningslinjer for utøvere 

Utarbeides som del av klubbutviklingsprosess.  

9.3 Retningslinjer for trenere 

Utarbeides som del av klubbutviklingsprosess. 

9.4 Innholdet i treningen skal være preget av 

Utarbeides som del av klubbutviklingsprosess. 

9.5 Seksuell trakassering 

Skulle noen komme i den situasjonen at de opplever noe upassende, eller ha mistanke om at noe 
upassende forekommer, skal dette tas opp med leder eller nestleder i Østmarka OK. Alle tillitsvalgte i o-
klubben som jobber med barn og unge skal framlegge begrenset politiattest. 
 
Idrettsforbundets brosjyre om seksuell trakassering: 
http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf 

9.6 Rusmidler  

Østmarka OK’s holdning til rusmidler er i tråd med idrettsforbundet sin holdning til rusmidler: 

Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 21 år) skal møte et trygt og rusfritt idrettsmiljø. 
Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol eller 
andre rusmidler i samvær med utøvere i denne alder.  

9.7 Politiattest 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for o-klubben som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige 
menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år kan også avkreves politiattest. Den nedre grense 
er 15 år. Østmarka OK har innarbeide rutiner på politiattest, disse er nærmere beskrevet på 
hjemmesiden. Styrets leder/nestleder er ansvarlig for at disse følges opp. 

9.8 Dugnader 

Dugnader bidrar til at klubben kan understøtte barne- og ungdomsaktiviteter og opprettholde moderate 
medlemsavgifter. Østmarka OK er derfor avhengig av at medlemmene stiller opp og hjelper til på 
klubbens faste dugnader:   

 Blomsterdugnad desember 

 Egne terminfestede løpsarrangement 
 
Retningslinjer for dugnad: 
Dugnad er i utgangspunktet frivillig. Medlemmene og foreldre henstilles om å stille opp på dugnadene, 
men deltagelse er basert på frivillighetsprinsippet og ikke som tvangsordninger. 
 

 

10. Utmerkelser og æresbevisninger 
Styret står fritt til å påskjønne personer som har ytt betydelig innsats over lang tid for o-klubben. Pr. i 
dag er ikke æresmedlemskap en formell ordning i Østmarka OK og dette er også tatt ut av lovverket til 
Norges Idrettsforbund ved forrige store lovrevisjon.  

http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf



