
Årsmøtereferat 2012 Suldal-O-lag.

Årsmøtet ble holdt på Sauda videregående skole avdeling Sand 6 februar 2012. 
12 fremmøtte.

Reidar Blesvik åpnet møte, innkalling og sakliste ble godkjent

Ingvar Olimstad ble valgt til ordstyrer.
Siri Helstrup ble valgt til referent.

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med noen få merknader: på side 7 står det 
at det stilte 3 lag til familie/venne stafett i november, det skal være 4 lag. 
På side 10 står det   omtalt miljøkveld på Gullingenhuset, dette var  ved grillhuset på 
leirskolen.

Det ble  kommentert at idrettsmerkesamling er lite annonsert og at det kan være noen 
av våre unge medlemmer kan være interessert i dette. Forslag om at 
idrettsmerkesamling settes opp i terminlistene til O-laget.
Det ble og kommentert at O-laget har stor aktivitet innad i kommunen, men at vi i 
liten grad deltar på utenbygds arrangementer (med noen hederlige unntak). Laget har 
målsetting om å øke deltaking i kretsløp o.l.

Det kom forslag om å legge ut årsmeldingen på venteværelset på helsestasjon, lege og 
tannlegekontor for å på den måten kunne nå et bredere publikum med våre aktiviteter. 
Det ble bestemt at vi skal gjøre.

Årsmeldingen for turorientering ble gjennomgått. Det kom  inn forslag om at folk 
kunne oppfordres til å sende inn bilder for på den måten å nå endel av dem som ikke 
sender inn  postlister (det er bare et fåtall av dem som kjøper kart som gjør det). Egil 
nevnte at dette har vært prøvd, men det ga ingen respons.
Ingvar Olimstad har gått turorientering 35 år på rad og fikk en påskjønnelse for denne 
innsatsen.

Kommentar til trenings-og rekrutteringskomiteen om at det blir gitt ut informasjon om 
dette på skolene. Det gjør det, ikke minst på Vinjar, Vi skal og sørge for at det blir gitt 
god informasjon, ikke minst på mellomtrinnet, også på Sand.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Styrets forslag til medlemskontigent er å beholde satsene som de har vært; 300 for 
familie, 200 for voksen og 100 kroner for barn. Dette ble vedtatt.

Valg:
Styret

• Reidar Blesvik ble gjenvalgt som leder (1 år)
• Michael Willig ble gjenvalgt som kasserer (2år)
• Siri Helstrup ble gjenvalgt som skriver (2 år)
• Arne Hilde ble gjenvalgt som vara (2år)



I styret sitter også  Jan-Erik Kristensen (nestleder) og Magnar Nerheim (oppmann)
Turorientering:  Bibbi Krobath Olesen ble gjenvalgt for 2 år. Egil Fugleberg er leder 
for turorienteringen. 

Trening og rekrutteringskomiteen: Turi O Tjøstheim går ut av komiteen som nå 
består av Jan-Erik Kristensen og Jon Nærheim. Torill Telstad har sagt seg villig til å 
hjelpe til ved behov.

Materialforvalter: Magnar Nerheim ble gjenvalgt for 2 år.

Husnemd: Torbjørn Lillehammer ble gjenvalgt for 2 år. Tore Kjeld Ståland er også 
med her.

Revisor: Gyrid Bakke ble gjenvalgt (1 år)

Valnemd: Torbjørg Skretting Olimstad ble gjenvalgt. Johannes Bjørke  er og i 
valnemda.

Styret fikk fullmakt til å utpeke mandater til kretstinget. 

Referent: Siri Helstrup


