
Referat Miniårsmøte 2020 

Onsdag 10. februar, 2021, kl. 18.30-19.45 på zoom  

Til stede: 

Torbjørn Bygstad, Equinor 
Håkon Haugland, Equinor 
Ørjan Totland, UBIL 
Heikki Savolainen, UBIL 

Olav Lofthus, Hordaveg BIL 
Jarle Stokken, DXC 
Bjørn Batalden, BKK BIL 

Karen-Marie Clementsen Kayser, Sbanken 
Øistein Stemme, Hordaveg 
Kristian Hj. Falch, NHH 
Nina Goga, HVL 

 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Ørjan Totland ble valgt til ordstyrer og Nina Goga til referent. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende merknad: 

Det er viktig at oversikten med lagenes kontaktpersoner og e-poster er oppdatert slik at alle får 

innkalling i god tid i forkant av møtet. 

3. Årsmelding 

Kommentarer: 

a) Har o-utvalget noen formening om hvorvidt årsak til nedgangen i antall deltakere er 

koronarelatert? O-utvalget tror det kan være flere grunner til nedgang, men at flere av 

disse kan relateres til koronasituasjonen: deltakere er i risikosonen, deltakere ønsker 

generelt ikke å utsette seg for potensielle smittesituasjoner, deltakere er blitt travle med 

arbeidsoppgaver pga korona, deltakerbegrensninger på løp (200), få rekrutteringstiltak pga 

uforutsigbarhet. 

4. Skal det kjøpes ny startklokke? Dette blir opp til det nye o-utvalget å vurdere, eventuelt foreslå 

og legge til rette for andre og digitale løsninger (som startapp) 

5. Regnskap for 2020 

Regnskapsrapport fra Vestland bedriftsidrettskrets ble lagt frem, kommentert og tatt til 

etterretning.  

6. Saker fra O-utvalget 

A. Terminlisten for 2021, statusorientering, se http://o-bergen.no/web/terminliste/ 

7. Innkomne saker 

1. Fra Bergenslærerne B. I. L.  

A. Arrangører 



I 2019-sesongen deltok 90 lag. 17 av disse arrangerte løp. Mange lag er for små til å 

kunne arrangere, men flere lag kunne slå seg sammen om et arrangement. Derfor foreslår 

vi: 

• O-utvalget henvender seg direkte til større klubber som ikke har påtatt seg arrangement 

om å arrangere.  

• Oppfordre mindre klubber om å stille med folk til arrangementer. 

• Oppfordre enkeltløpere om å melde seg til styret eller direkte til en arrangørklubb.  

 

Vedtak: O-utvalget tar innspillet til etterretning og vil  
a) fortsette arbeidet med å kontakte større klubber med tanke på å arrangere løp 
b) oppfordre mindre klubber til å stille med folk til arrangementer og enkeltløpere om å 

melde seg til o-utvalget eller direkte til en arrangørklubb 

 

B. Tilhengeren.  

Arrangørklubbene har ansvaret for å holde orden i hengeren en gang for året. For å holde 

bedre orden foreslår vi at hyllene/veggene skiltes slik at vi overlater hengeren slik 

materialforvalteren vil ha det. Kanskje kan oppslag med bilder hjelpe.  

 

Vedtak: O-utvalget tar innspillet til etterretning og materialforvalter vil jobbe videre  
 med saken. 

 

8. Nye representanter til O-utvalget  

 

Ragnhild Balsvik (Fisken) 

             
Håkon Haugland (Equinor) 
 

Nina Goga (HVL) og Kristian Hj. Falch (NHH) går ut av O-utvalget. 

 

Referent 

Nina Goga  


