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Styremøte i Ø.L.I.O  

Tid: mandag 04.11.19  kl.19:00 

Sted: BBF sine lokaler i Bennechesgt. 4 

Tilstede: Marianne Arnemo, Astrid Müller Eide, Gina Ødegård Gjelten, Gunnar 

Blikstad, Per Kristian Lundin, Øystein Arne Rusten og Anne Marte Aasen   

 

Sak 1: Besøk fra Minnefondet v. Gerd Mary 

Medlemmer informert om Minnefondet i Østavær. Ønske om å ha en utdeling på 

julekonserten for å vise at det er aktivitet i lagene og en fremtidstro i laget. Det har kommet 

inn fire nominasjoner til Minnefondet. Styret i minnefondet tar en endelig avgjørelse om det 

skal utdeles støtte, og til hvem.     

 

Sak 2: Referat fra forrige styremøte godkjent 

Oppdatering etter forrige styremøte: det ble sendt ut nytt Østavær i september (17 i post og 

250 på mail). Vi har betalt inn medlemskap til BBF: 257 medlemmer (økning fra 118 i fjor), i 

tillegg har det kommet nye medlemmer etter innbetaling. 

 

Sak 3: Oppdatering fra særlaga 

a. Musikkorpset: startet sesongen med Türolerspilling på Elverum på Elverumsdager, 

festspill og jakt- og fiskedager. Tradisjonell høst med to Türolerspillinger; stenfjøset på 

Koppang og Heidis (innleid til 70-årsdag). Vært i Spania i oktober (Calella) og spilt på 

tysk oktoberfest. Forberedelser til julekonsert, juletrefester og nissespillinger. Skal spille 

på Cosmopolite scene i februar. Samarbeid med Lillestrøm skolekorp. 

b. Koret: sang på Elvelangs. Forbereder seg til julekonsert. En gjeng fra koret har vært på 

hyttetur på Østerdalshytta.  

c. Spellmannslaget: hatt en dansespilling i BLS. Åpen dag 10. september, 9 nye 

medlemmer etter det (til sammen 13 nye medlemmer i år). Oslokappleik om to uker, skal 

spille til dans. Dansespilling på lørdag på Riksscenen under Folkelarm.   

d. Idrettslaget: fotballsesongen er over, både damer og herrer fortsetter i samme divisjon. 

Håndballsesongen har startet. Arrangert høstfest med middag, utmerkelser og taler for 70 

deltagere. Wenche Isaksen fikk utmerkelse for å ha spilt 350 håndballkamper.    

e. Hytta: boden er fylt opp med ved (holder i to år). Keddy har sydd nye trekk til madrasser 

i kroken. Forsikring er betalt. Utgifter 24000 (uten forsikring), inntekter 32000. Tre helger 

booket i november. Vurdere ved utarbeidelse for budsjett for 2020 om hytta skal betale 

forsikring, i stedet for driftskontoen fra hovedlaget.    

 

Sak 4: Julekonsert 4. desember 2019 

Vi mottar 10 000 kr i kulturstøtte fra BBF, arrangementet må være gjennomført før vi får 

utbetalt støtten. Hovedlaget har også satt av 5000 til å gjennomføre konserten. Marianne 

sender inn rapport og regnskap til BBF etter konserten.  

 

Forslag om å kjøre konserten i ett. Blir et fellesnummer; Deilig er jorden. Satt av ca 15 

minutter til hvert særlag. En person fra hvert særlag presenterer hver sin økt. Marianne og en 

person fra styret i minnefondet står for utdeling.  

 

Per Kristian lager utkast til program, med hva som skal spilles, melodi og arrangement, de 

andre særlaga fyller ut sine deler. Per Kristian lager kjøreplan for forberedelser og 
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gjennomføring av konsert. 

 

Vi leier PA-anlegg fra Ellen Brekken, Simen har kormikrofoner og Ola B. Vaartun styrer lyd. 

Alle som skal prate må bruke mikrofon. Solist for korpset trenger mikrofon.  

 

Vi serverer gløgg og pepperkaker som står ved inngangen. Marianne spør ansvarlig for utleie 

om det er lov til å ha fakler ved inngangen, og om det er mulig til å tenne lys inne. Eventuelt 

bruke Benneches gate til å lage gløgg. Marianne drar på befaring i kirka i forkant av 

konserten. 

 

Vi har tilgang på kirka fra kl. 15.00. Tiden fra 17.00-17.30 er satt av til rigging, så et kvarter 

til hver av særlaga, 30 minutter er satt av til øving til fellesnummer. Dørene åpner kl. 19.00. 

Vi må se på plassering av stoler og mikrofoner, og hvordan vi skal rigge om underveis.   

 

Mulighet for at publikum kan være med på allsang, enten med koret eller korpset.  

 

Kleskode er litt pent, det er opp til hvert særlag hva slags kleskode de ønsker å ha.  

 

Videre planlegging av julekonsert blir på mail og styrets facebookgruppe. Invitasjon og 

påminnelse om julekonserten kan sendes ut på mail.  

 

Sak 5: Nytt fra BBF 

ØLIO deltok med et lag på quizaften og stilte med representanter på kulinarisk aften.  

 

Vi har fått administrasjonsstøtte fra BBF på 10 000 kr. Kulturstøtte på 10 000 kr skal brukes 

på å arrangere julekonsert. Vi skal få 15 000 kr i aktivitetsstøtte fra BBF. 25 000 kr er 

budsjettert ut til særlag. Styret er enige om at støtten deles likt på de fire særlaga.  

 

Arbeidsgruppa i BBF har hatt møte med de fleste lagene i BBF. De utarbeider rapport som 

skal være klar til rådsmøte i januar.  

  

Sak 6: Betaling fra særlag til hovedlag 

Innbetaling til hovedlag fra særlag må gjøres før jul, en overføring per lag med kontingent 

minus 25%. Betaling/bilag må merkes med antall medlemskap og type medlemskap. I 

budsjett for ØLIO neste år kan vi vurdere økning i tilbakebetaling av kontingent til særlag. 

 

Sak 7: Eventuelt  

-  Marianne har blitt intervjuet av Martin Kværnes i Journalen.  

- Neste Østavær skal sendes ut i februar 

- Alle saker til generalforsamling i ØLIO må meldes i desember, Marianne kan sende ut info 

om dette på mail.  

- Marianne lager en meningsmåling med forslag til møtedatoer for neste styremøte.  

 

 

 

Anne Marte Aasen, sekretær ØLIO  


