
REFERAT FRA AÅ RSMØTE 2015 

Møtet ble holdt i Sandnes Sparebanks lokaler på Forus onsdag 11. november 2015 kl. 18.00.  

Saksliste 

1. Åpning av møtet 
Leder Eli Stokka åpnet møtet og ønsket velkommen. Hun informerte samtidig om at orienterings-
utvalget skifter navn til aktivitetsstyret for orientering, med kortformen o-styret. 

2. Årsrapport fra o-styret 
Styremedlemmene gikk gjennom hver sin årsrapport. Disse er lagt ut på hjemmesiden. 

3. Gjennomgang av huskelisten for arrangører 
Brit Nilsen gikk gjennom oppdateringene på huskelisten. 

4. Påmeldingsfrie løp 
Ommund Bakkevold oppsummerte saken vi hadde på årsmøtet i fjor og forklarte hvorfor vi ikke går 
inn for påmeldingsfrie løp. 

Kaffepause 

5. Saker til behandling 
Det ble meldt inn følgende forslag for behandling på møtet (innen fristen): 

Forslag 1 fra Njål F. Vadla, Skogsopplevelser BIL 
• Legge ned løype A (HA) 

La både HA og HB løpe løype B, eller aller best å bare ha en felles klasse; HAB 
Begrunnelse: 1. Arrangøren får én mindre løype å lage 2. Flere løpere med tilhørende 
konkurranse i sammenslått løype/klasse. 

O-styrets vurdering: 
O-styret er positive til forslaget. Vi ønsker imidlertid å beholde begge klassene HA og HB.  O-styret vil 
samtidig foreslå at det samme gjøres med dameklassene. DA og DB løper samme løype og endre 
antatt vinnertid i DA til 40-45 min samme som DB.  Vi ser at lengden på disse løypene ikke utgjør den 
store forskjellen og en har dermed flere å sammenligne seg med. 

Konklusjon:   
Positiv innstilling fra de frammøtte. Vi beholder klassene, men de løper samme løype.  Prøveordning 
for 2016-sesongen. 

Forslag 2 fra Ingerid Ane Spørck, Multiconsult 
• Tilrettelegging for rullestol  

Begrunnelse: Ser at flere av nybegynner- og trimløpene denne sesongen gikk langs vei/sti og 
at det egentlig var fullt fremkommelig for rullestol. 
Vil derfor gjerne foreslå at dere skriver på invitasjon/PM til løpene om rullestolbrukere kan 
delta, og evt. om de kan delta alene, eller om de trenger assistanse for å hente postene. 



O-styrets vurdering: 
Dette bør være opp til hver arrangør, men da kun for nybegynnerløype og med assistanse. For at ikke 
forventningene skal bli for store ønsker vi å begrense tilbudet i alle fall for neste sesong. Mange 
terreng er uaktuelle grunnet parkering, langt til start m.m. Vi foreslår å arbeide for at en av 
arrangørene tar på seg å tilrettelegge for rullestolbrukere for neste sesong og at dette skrives i 
innbydelsen. 

Konklusjon:   
O-styrets vurdering ble godkjent. 

Forslag 3 fra Rune Karstensen, Exxon Mobil 
• Natt-o-løp 

Ser at Bedriftsidretten er helt ute når det gjelder å arrangere natt-o-løp, og det var jo et 
bedriftslag som i sin tid dro i gang natt-o-løp her i distriktet. Året var 1994 og jeg var selv 
ansvarlig for dette. O-utvalget bør kanskje vurdere å ta dette tilbake igjen, gjerne med en 
fordeling 50/50 med aktive klubber. 
 
Ser pr. dags dato at ingenting skjer for å arrangere natt-o-løp fra de aktive klubber i 
høst/vinter. 

O-styrets vurdering: 
Vår oppgave er først og fremst å få kontorfolket ut om vår, sommer og høst, og ønskes det mer 
deltakelse er de velkomne til å stille på de aktive nattløpene som arrangeres. Påmelding via Eventor. 
I høst og vinter er det satt opp 9 nattløp og 7 vinterkaruselløp. 

Konklusjon: 
O-styret kommer ikke til å ta noen aktiv rolle vedrørende nattløp. 

Forslag 4 fra o-styret 
• Tilhenger 

Neste høst er vi nødt til å kjøpe inn ny tilhenger. Dette koster penger og vi foreslår at alle 
arrangører betaler inn kr 500,- som skal gå til denne. Gjelder kun for sesongen 2016. 

Konklusjon: 
Forslag fra Time kommune BIL om at vi heller legger på kr 5,- på startkontingenten. Dette er ikke 
aktuelt siden startkontingenten nettopp har blitt økt. Alternativ finansiering ble diskutert. O-styret 
trakk forslaget og vil høre med kretsen om bidrag til anskaffelse av ny tilhenger. 

Forbedring 1 fra Rune Karstensen, ExxonMobil 
• Inntegning av poster helt i ytterkant av kartkopien 

Det har vært noen løp i år med inntegnet poster helt i ytterkant av kartkopien, dette gjør det 
vanskelig å ta seg inn til posten i noen tilfeller. 
Løperen bruker jo i noen tilfeller detaljer 360 gr. rundt posten på leit etter postdetaljen og da 
er det viktig med god kartinformasjon som dekker aktuelt område også. 
Ta det med som tips til den arrangørinformasjon som legges ut på hjemmesiden. 

O-styrets kommentar: 
Godt forslag og vi har tatt det med på oppdatert huskeliste. 

Konklusjon: 
Huskelisten har allerede blitt oppdatert. 



6. Innstilling/valg av nye styre- og komitemedlemmer 
O-styret: 
Eli Stokka, gjenvalgt for 2 år 
Brit Nilsen, gjenvalgt for 2 år 
Tor Sverre Skåra, gjenvalgt for 2 år 

Premiekomiteen: 
Arvid Thorsen. gjenvalgt for 2 år 
Ingunn Anda Haug, gjenvalgt for 2 år 

Valgkomitéen: 
Tone Cecilie Nystrøm, valgt for 2 år 
Egil Røyneberg, valgt for 1 år 

7. Eventuelt 
Ønske om færre kortløp. O-styret vurderer dette til neste sesong. 
 
Forslag: D50 og H80 har i dag samme løype. Dette blir i lengste laget for H80. O-styret vil vurdere om 
vi kan flytte disse til en kortere løype. 

8. Premieutdeling og trekning  
Premiekomiteen stod for utdeling av sesongpremier til klubbene. 
 
Ommund stod for loddtrekning av verver og nybegynner, som ble: 
Verver: Martin Blystad, Statens Vegvesen BIL 
Nybegynner: Finn Eivind Slungård, National Oilwell Varco BIL 
 

50 deltakere: 
Kirsten Vike Sandnes kommune 
Svein Eliassen Statoil 
Jon Kåre Olsen Sandnes kommune 
Marita Skorpe Norconsult 
John Thorsnæs National Oilwell Varco 
Kjetil Wirak Lyse 
Nidunn Sandvik IVAR 
Kjell Maudal Kverneland 
Amanda Renshaw Shell 
Rune Karstensen ExxonMobil 
Reidar Liland Lyse 
Magne Habbestad Apply Sørco 
Gunn Grefstad ABB 
Margot Inger Asheim SUS 
Berit Ebbell Olsen Lærerne 
Eli Frafjord Sandnes Sparebank 
Asgeir Bell Stavanger kommune 
Grete Hellevik Hellevik VVS 
Hilde Nordbø MPM 
Anne Marie Gausel SUS 
Helga Aaslid Hå kommune 
Tormod Aaslid Hå kommune 
Kristin Skadsem BP BIL 
Egil Røyneberg ConocoPhillips 



Kjell Lervik Aero Norway 
Per Ingar Hadland Aker Solutions 
Hege Andersen Klepp kommune 
Helga Klausen Klepp kommune 
Hans Klausen Klepp kommune 
Arne Brandsberg Dalanekommunene 
Jan Hetland Dalanekommunene 
Denis Castelet JWC 
Thomas Eikum Gjesdal kommune 
Arne Hetlelid Schlumberger 
Trude Hermanrud Stavanger kommune 
Bertrand Denieul JWC 
Roger E. Nyseth Aibel 
Hazel R. Greyston Hellevik VVS 
Finn M. Årstad Statens Vegvesen 
Sven Mæle Statens Vegvesen 
Gørild Espedal SR-Bank 
Anne Malmin SR-Bank 
Brit Gramstad SR-Bank 
Ragnvald Frøyland Time kommune 
Øyvind Egeskog Stavanger Aftenblad / premiekomiteen 
Arvid Thorsen Stavanger Aftenblad / premiekomiteen 
Eli Stokka Sandnes Sparebank / o-styret 
Brit Nilsen Politiet / o-styret 
Ommund Bakkevold Lærerne / o-styret 
Steinar Amundsen Statens Vegvesen / o-styret 
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