
 

Østerdølenes lag i Oslo  www.osterdolene.no 

Styremøte i Ø.L.I.O  

Tid: mandag 01.04.19  kl.19:00 

Sted: BBF sine lokaler i  Bennechesgt. 4 

Tilstede: Marianne Arnemo, Yngvild Rye, Astrid Müller Eide, Gina Ødegård Gjelten, 

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

Sak 1: Velkommen   

 

Sak 2: Nytt styre ØLIO 2019 

 

Presentasjon av alle styremedlemmer.  

 

Status overtagelse fra forrige styre: generalforsamlingsprotokoll er ferdig og signert. 

Endringsmelding til Brønnøysundregisteret er sendt, kontoeier endres når det er registrert. 

Marianne har fått papirer fra Keddy. Astrid har fått intro fra Anette om kasserervervet.  

 

Ønske om å lagre og dele dokumenter i styret, feks google docs. Ønskelig å ha en egen leder-

mailadresse i ØLIO. Marianne kontakter Thomas for å høre om vi har domene med tilhørende 

mailadresse.   

 

Sak 3: Temaer til diskusjon 

 

Hovedlagets rolle 

Hvem er vi, og hvem skal vi være fremover. Historisk sett hadde hovedlaget mye aktiviteter. 

Siste årene er det særlagene som har stått for mesteparten av aktivitetene.  

 

Forslag om å ha et arrangement i regi av hovedlaget i året. Ulike forslag kom opp, går for å ha 

en felles julekonsert mellom koret, spellemannslaget og korpset i desember. Forslag til dato er 

onsdag 4. desember eller 11. desember. Ledere i særlag tar opp aktuelle datoer i sine lag, før 

de kommer med tilbakemelding. Marianne kontakter aktuelle kirker. Gratiskonsert der 

hovedlaget står som økonomisk ansvarlig. Det er budsjettert med 5000 kr til arrangement i 

budsjettet for 2019. 

 

Informasjonskanal for medlemmene 

 

Et minimum bør være å nå alle medlemmer. Forslag om å ha mailliste til alle medlemmer fra 

hovedlaget, inkludert informasjon om særlag, om aktivitet som har vært og planlagte 

aktiviteter. Også muligheter for historiske tilbakeblikk. Marianne følger opp dette.  

 

Også et mål å gjøre laget mer synlig i Østerdalen, feks via møte med regionråd og ordførere. 

Muligheter for å søke om midler og sponsorer i Østerdalen.   

 

På facebook opprettes ØLIO som side. Der kan vi fronte alt som skjer i hovedlag og særlag. 

Mulighet for å promotere innlegg. Styret og særlagsledere kan være administratorer. Marianne 

oppretter side. Informasjon på gammel gruppe om å følge ny side. Informasjon om BBFs 

arrangementer kan også sendes via felles mailkanal.  

 



 

Østerdølenes lag i Oslo  www.osterdolene.no 

Sak 4: Styremøter 2019  

  

Både arbeidsutvalg og særlagsledere skal delta på styremøter. Det planlegges styremøter i juni 

(sommeravslutning hos Marianne), september, november og før neste generalforsamling. 

Saker meldes inn på styrets facebookgruppe.  

 

Forslag om å invitere minnefondet på styremøte. Forslag om å invitere Helge Nordli på 

styremøte ang. ordenskollegiet. 

 

Sak til neste styremøte: rekruttering av medlemmer.  

 

Sak 5: Generalforsamling BBF 9.april 2019 

 

ØLIO kan stille med 5 delegater: Marianne, Gerd Mary, Øystein Arne, Anne Marte og en 

representant til fra hyttestyret. Yngvild er reserve. 

 

Sak 6: Referat fra BBFs arbeidsgruppe 

 

Før jul var det et rådsmøte der det ble tatt opp hva BBF skal være fremover. Mange lag har 

lite rekruttering, og vil sannsynligvis ikke eksistere om 10 år. Et ønsker fra noen lag om at 

Benneches gate skal selges, og at pengene deles ut til lagene. Noen lag ønsker at BBF skal 

bestå. Det har blitt nedsatt en arbeidsgruppe for å se på fremtidsplaner. Øystein Arne og Gerd 

Mary er ØLIOs representanter i gruppa. Arbeidsgruppa har hatt to møter, alle lag inviteres til 

å si hva de mener.     

 

Sak 7: Brev vedr. ordenen Tronfjell  

 

Styret har mottatt brev vedrørende ordenen Tronfjell og dekorering av medlemmer. Styret har 

fått brevet opplest. Det ble reflektert rundt statutter for ordenskollegiet. Styret ønsker å 

vurdere innholdet i brevet ved å se nærmere på ordenens statutter, samt invitere 

ordenskollegiet til diskusjon.  

 

Sak 8: Opptak av koret i ØLIO 

 

Koret er enstemmig tatt opp i ØLIO.  

 

Sak 9: Eventuelt 

 

Alle særlag legger sender Marianne sine vedtekter som gjør de tilgjengelige for styret.  

 

 
Anne Marte Aasen, sekretær ØLIO  


