
Referat Miniårsmøte 2019 

Onsdag 27. november kl. 18-20 i Idrettens hus, Brann Stadion, C-lokalet, 3. etasje.  

Til stede: 

Torbjørn Bygstad, Equinor 
Kjell Erik Myre, Hordaveg 
Reidar Vetti, HSI 
Grete Lind, HSI 

Ørjan Totland, UBIL 
Vibeke Mjaatvedt, DnB 
Heikki Savolainen, UBIL 
Jarle Stokken, DXC 
Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL 
Egil Karlsen, Skogselskapet 
Dagfinn Hole, Rolls-Royce 

Jan Haugland, Tryg BIL 
Jan O. Ormberg, Eikner BIL 
Bjørn Batalden, BKK BIL 
Lars H. Nestås, SBanken 
Ragnar Kayser, Tryg 
Kirsti Gytre Lund, HSI 

Øistein Stemme, Hordaveg 
Kristian Hj. Falch, NHH 
Nina Goga, HVL 
 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Ragnar Kayser ble valgt til ordstyrer og Nina Goga til referent. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

3. Årsmelding 

Merknader: 

a) Fra Jan Haugland: For årene 2017, 2018 og 2019 må nattløp trekkes ut av statistikken for 

gjennomsnittlig deltakerantall. 

b) Fra Ørjan Totland: Hva kan nedgang i antall deltakere skyldes? Kanskje O-utvalget kan 

undersøke tendenser og lage statistikk i forhold til for eksempel løyper, klasser, plassering av 

løp, tilgang til (kollektiv)transport.  

4. Regnskap for 2019 

Merknad: O-utvalget etterspør endelige tall fra regnskapet til bedriftsidrettens årsmøte våren 

2020 og legger disse ut på hjemmesiden når de foreligger. 

5. Saker fra O-utvalget 

A. Terminlisten for 2020 

Grete Lind: Foreslår at dato for nybegynnerkurs legges inn i terminlisten. 

B. Ny Facebook-gruppe og nettsidene 

Det blir lagt ut informasjon på hjemmesiden når vi går over fra Facebook-side til ny 

Facebook-gruppe. 



Kretsen ønsker oss over på sin nettløsning, men visse tekniske krav fra vår side gjøre 

det foreløpig litt vanskelig. 

C. Støtte til stafett og nattløp 

Vedtak: Under forutsetning av at bedriftsidrettskretsen godtar ordningen, foreslår 

O-utvalget at de bedriftsidrettslagene som ønsker å arrangere stafett eller nattløp 

støttes med henholdsvis kroner 10.000,- (stafett) og 5.000,- (nattløp). 

6. Innkomne saker 

1. Fra Bergenslærerne B. I. L. 

A. Forslag om at O-utvalget kjøper inn 4 litt høye sekker til postbukker når postene skal 

settes ut og hentes inn. 

Vedtak: O-utvalget kjøper ikke inn sekker til postbukker.  

B. Forslag om at O-utvalget lager en ny instruks med eksempler og konkretiseringer som tas 

inn i oppmannsnotatet. Følgende punkter er særlig viktige:  

• Løypenes vanskegrad 

• Løypelengder i forhold til terrenget 

• Karttrykk 

• Kartkvalitet, særlig rundt postene 

Vedtak: O-utvalget tar innspillet til etterretning og vil i god tid før sesongen 2020 gjennomgå 

arrangør- og oppmannsnotatet angående løypelegger og kontrollørs rolle for å juster og 

presisere teksten i henhold til innspillet.  

C. Forslag om at O-utvalget legger inn følgende i oppmanns-/arrangørnotatet: Legg C- og N-

starten så nær samlingsplass som mulig.  

Vedtak: O-utvalget tar innspillet til etterretning og vil i arrangør- og oppmannsnotatet justere  
teksten til en oppfordring om at starten for C- og N-løypene ikke legges for langt fra 
samlingsplass. 
 

D. Forslag om at O-utvalget legger inn følgende i oppmanns/arrangørnotatet: Så vidt mulig 

bør målestokken være 1:5000.  

Vedtak: O-utvalget går ikke inn for en generell endring, men åpner for bruk av større 

målestokk. 

 

7. Nye representanter til O-utvalget.  

Ørjan Totland, Universitetet i Bergen  
Karen Kayser, Sbanken  

Ragnar Kayser (Tryg) og Kirsti Gytre Lund (HSI) går ut av O-utvalget. 

Til slutt: utdeling av glass 

Referent 

Nina Goga  


