
PROTOKOLL: ÅRSMØTE MJØS-O 2022                        

Dato: 14.11.22                                                                       

Sted: Brumunddal Ungdomsskole 

Tid: 1800-2000  

Til stede: Alle de 11 klubbene var representert ved årsmøtet. Totalt var det 27 stykker 

til stede på årsmøtet, inkludert klubber, medlemmer fra inneværende styre og 

kommende styremedlemmer.  

Saksliste: 

1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste. Velge møteleder og sekretær. Velge 

2 stk. til å underskrive protokollen.  
Ingen innvendinger til møteinnkalling og saksliste. Møteleder og sekretær valgt. Øyvind 

Ranestad og Eskil Sande Gullord. 

Valborg Madslien, Lillehammer og Inger Svaland, Vallset Stange valgt til å underskrive 

protokollen.    

Vedtak: Møteinnkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent.  

2. Årsmelding år 18 (2021/2022)  
Øyvind Ranestad gikk gjennom årsmeldingen. Mange oppløftende tall i NAMMO-cupen og 

samlinger ble belyst. Kommentarer på 22 deltakende klubber i NAMMO-cupen, men allikevel 

oppadgående trend i deltakelse kun blant Mjøs-O klubber ble trukket frem. Det ble også 

kommentert av Lillehammer at jobben med å få med løpere med kun ett tellende løp før 

sommerferien til å bli med på de to løpene etter sommerferien var lettere når de kunne få 

premie, i og med det i år holdt med tre godkjente løp for premie.   

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.  

3. Regnskap 2022 
Regnskapet ble lagt frem av møteleder, det viste et underskudd på minus 46 599kr. Enkelte 

større kostnader ved deltakerpremier ved godkjent tre av fem løp (tidligere 4 av 5 løp) førte til 

litt større underskudd enn budsjettert.  

Ingen kommentarer for regnskapet for 2022, regnskap enstemmig vedtatt.  



4. Budsjett 2023 
Øyvind gikk gjennom budsjettforslaget for 2023. Det ble fremmet forslag av Lillehammer til 

korrigering vedrørende startavgift i NAMMO-cupen, hvor startavgiften forble det samme, og 

klubbene heller dekte den ekstra kostnaden ut fra deltakelse på NAMMO-cupen. Forslaget ble 

behandlet og nytt revidert forslag til budsjett ble fremlagt etter kaffepausen. Det ble også lagt 

inn 5000kr ekstra på lønnskostnader.  

Budsjett for 2023 enstemmig vedtatt.  

5. Aktiviteter for Mjøs-O 2023 

Ingen innvendinger på forslaget til årsplanen, positive tilbakemeldinger fra klubbene. 

Som største endring fra foregående sesong går 10mila ut grunnet lang reisevei og en 

ellers hektisk vår med fire Norgescuphelger for juniorer før sommeren.   

Nammo-cup 2023, tildele arrangementer  

Alle løp godkjent av den aktuelle klubb med håp om å kunne arrangere som planlagt.  

1. 19.april, Gjø-Vard OL, sprint 

2. 10.mai, OL Vallset/Stange, mellomdistanse  

3. 31.mai, Ringsaker OK, parstart  

4. 23.august, Elverum OK, Lillehammer OK, Langdistanse fellesstart. 

5. 23-24.september, OL Toten-Troll, langdistanse jaktstart. Nammosamling  

- Forslag til ansvar for bedrifts-o-løp sesongen 2023 
Vårsesong: Hamar og Vang OL (enten 24. april eller 6.juni). 

Vårsesong: Løten OL (31.mai i forbindelse med etter pinseløp). 

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.  

6. Valg  

A)  Styret  
Øyvind Ranestad går av, Solveig Sørlien Stenberg som leder for 1 år  

Astrid Kravdal gjenvelges for to år.  

Håvard Kvamme går av.  

Vegard Ølstad Dalberg velges som nytt styremedlem for to år.  

Hilde Solli Kvikstad velges som nytt styremedlem for to år. 



Kristin Haslestad velges som nytt styremedlem for to år 

Martine Skjelsvik går av som ungdomsrepresentant, Gaute Lindaas velges som 

ungdomsrepresentant for ett år.  

B)  Valg av valgkomite 
Gunn Elin Rudi velges for to år. 

C)  Valg av revisor 

Marita Hernandez gjenvelges som revisor i et år.  

Alle valg ble enstemmig vedtatt.  

7. Dele ut gavekort til utøvere som har utmerket seg gjennom sesongen 2022 

v/Øyvind  
Gavekort gis til utøvere som har utmerket seg i sesongen som var.  

Magnus Svaland Dale, Vallset/Stange. Even Lien, Kristine Kravdal, Annar Erlien Solerød og 

Lars Lien alle fra Gjø-Vard, Ole Gunnar Kleppa Madslien, Birgit Dorthea Kleppa Madslien, 

Lillehammer. 

8. Avtakke styremedlemmer  

Nyvalgt styreleder Solveig Sørlien Stenberg takket Øyvind Ranestad av som leder og 

Håvard Kvamme av som styremedlem. Martine Skjelsvik ble og takket av som 

ungdomsrepresentant, men var ikke til stede (flyttet til Trondheim).  

 

 

15.november 2022 årsmøtesekretær Eskil Sande Gullord 

 

 

 

 

 

Inger Svaland   Valborg Madslien    Eskil Sande Gullord 


