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Sak: Styremøte 2-2022 
Møtested: Lillehammer VGS avd. Nord 
Møtedato: 05.12.2022 
Til stede: Styret: Øyvind Hjelvik, Jonny Bjørnestad, Nils Ormvold, Ole Bertil Reistad 

Valgkomiteen: Hans-Petter Haugsrud, Morten Borg 
Fraværende: Ole Kristian Brennum, Stein Korsvollien 
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte:  
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2022-05 Kommende årsmøte 

Det ble bestemt at årsmøtet avholdes tirsdag 14.02.2023 kl. 19 
på Lillehammer Vdg. avd. Nord. 
 
Årsmøteinnkalling ble gjort ferdig. Nils sender den på e-post til 
alle medlemmer + publiserer nyhetssak på nettsidene primo 
januar. 
 
Årsmeldingen er på det nærmeste gjort ferdig. Den sendes ut 
sammen med revidert regnskap når det foreligger. 
 
I og med at Ole Kristian ikke var til stede, ble regnskap ikke 
behandlet. Han leverer det til revisor rett på nyåret. 
 
Kandidater på valg ble gjennomgått. Valgkomitéens innstilling 
må oversendes Nils innen 05.02.2023. 
 
Styret møter senest en halv time før årsmøtet starter. 
 

 
 
 
 
Nils 
 
 
 
Nils 
 
 
Ole Kristian 
 
 
Valgkomiteen 

2022-06 Facebook-gruppen 
Ole Bertil har i forkant av møtet drøftet med de andre 
administratorene ang. rammene for gruppen. 
Følgende vil bli gjort: 

- godkjenning av nye medlemmer skal kun kunne gjøres 
av administratorer 

- gruppens Om-beskrivelse skal oppdateres 
 

 
 
 
Ole Bertil 

2022-07 Klær med klubblogo 
Ole Kristian skulle før møtet avklare med et par lokale 
leverandører ang. pris osv. for klær med klubbprofilering. I og 
med at han ikke kunne delta på møtet, vil temaet bli tatt opp 
igjen på neste møte. 
 

 
Ole Kristian 

2022-08 Gjennomgang med valgkomiteen 
Valgkomiteen deltok på møtet (Stein var ikke til stede), bl.a. for 
å bli kjent med arbeidsoppgavene for de respektive 
medlemmene i styret og turkomiteen. 
Øyvind gjennomgikk dokumentet «Arbeidsoppgaver i styret og 
turkomiteen», som relativt detaljert beskriver 
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arbeidsoppgavene for alle roller. 
 

2022-09 NMCU-kontingent 
Nils har i dag vært i kontakt med ny daglig leder i NMCU ang. 
om NMCUs nye medlemsregister vil få innvirkning på klubbens 
innkreving av NMCU-kontingent. Vi er lovet en rask 
tilbakemelding. 
 

 
Nils 

 


