Styremøte i Ø.L.I.O
Tid: mandag 02.09.2019 kl.19:00
Sted: Benneches gate
Tilstede: Marianne Arnemo, Yngvild Rye, Astrid Müller Eide, Gina Ødegård Gjelten,
Gunnar Blikstad, Øystein Arne Rusten og Anne Marte Aasen
_________________________________________________________________________
1. Referat fra forrige møte godkjent.
Oppfølging fra forrige møte: Marianne sendte ut Østavær i juni på brev eller mail til tidligere
og nåværende medlemmer i hovedlaget. Det ble også sendt ut til alle medlemmer i særlag på
mail. Mange gode tilbakemeldinger.
2. Oppdatering fra særlaga

- Korpset: Korpset reiser til Calella, Spania 11.-14. oktober for å delta på Oktoberfest. 16.
oktober inviterer korpset til konsert der de spiller musikk fra Calella-turen. Ellers skal
korpset, som vanlig, spille ompa-musikk og delta på oktoberfester i september og oktober.
21. september på Koppang, 3.oktober på Heidis og 18. oktober hos Bjørklund.

- Koret: har startet høstsesongen med å øve inn nytt repertoar. Koret har fått endel nye
medlemmer. Skal synge på Elvelangs i fakkellys 26. september. Koret skal ha hus-tilhusfest, og planlegger en hyttetur og å synge på høstfesten. Skal synge julesanger på cafe
Aasen (Nordre Aasen bo- og habilitering) i november.

- Spellmannslaget: har deltatt på landsfestivalen i gammeldans (3.plass av 6 lag i finalen!)
og landskappleik. Skal arrangere åpen dag tirsdag 10. september, 4 har bekreftet at de
kommer. Spellmannslaget har 3 spilleoppdrag i høst, 2 i Nordal Bruns gate og på
Oslokappleiken.

- Idrettslaget: Mange nye medlemmer på fotballen. Herrelaget gjør det bra i sin serie, ligger
opp mot toppen. Damelaget ligger på midten i sin serie. Håndball startet opp forrige uke,
blir et damelag. Arrangerer høstfest 26. oktober.

- Hytta: hittil bare booket to helger i høst. Hittil inntekt å 24 000 i år, utgifter på 15 000.
Marius har ordnet ny ytterdør.
3. Medlemsskap 2019
Vervekampanjen har lønt seg, og vi har fått mange nye medlemmer og fortsatt flere som
melder seg inn og det ser ut som om vi kan nå målet om over 250 medlemmer. Situasjon per
02.09.2019:
a. Hovedlaget: 64 medlemmer i hovedlaget, i tillegg 11 ikke-betalende medlemmer
(æresmedlemmer/enker etter æresmedlemmer).
b. Medlemstall fra særlag: 83 medlemmer i idrettslaget. 22 medlemmer i koret, 34
medlemmer i korpset, 33 medlemmer i spellemannslaget (men skal ha åpen dag med
muligheter for flere). Betaling til hovedlaget kan gjøres senere i høst når man har full
oversikt over eventuelle nye som blir med.
c. Betaling til BBF: Betaling til BBF gjøre i løpet av september (5 kr per medlem). Vi får
administrasjonsstøtte (10 000 kr) og aktivitetsstøtte (15 000) kr fra BBF når vi har betalt
medlemsavgift. Det er mulig å søke om 10 000 kr i kulturstøtte i 2019. Vi vil søke om
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støtte til å arrangere julekonsert, Marianne skal få søknadsskjema. 25 000 kr
(administrasjon- og aktivitetsstøtte) er budsjettert med at skal tildeles særlag. Alle i styret
kan tenke over fordeling til neste styremøte, evt kan vi diskutere det på mail.
5. Julekonsert 4. desember 2019
Se eget forslag til program. Korpsets dirigent har lyst til å prøve et stykke med kor, korps og
sangsolist, de ser også etter felles stykke som inkluderer fioliner. Korpset, koret og
spellemannslaget jobber videre med program. Koret tar ansvar for å leie inn lydanlegg.
Marianne setter opp forslag til budsjett. Marianne lager facebookevent. Heidi Stormoen kan
lage plakat som kan brukes i facebookevent og Østavær.
Utdeling fra Minnefondet: Ønske om nominasjoner annonseres i neste Østavær, skrive litt om
minnefondet og gi alle medlemmer mulighet til å nominere kandidater. Alle særlag må ta det
med sine styrer, og eventuelt nominere kandidater til minnefondet.
5. Østavær september 2019
Sendes ut i uke 38 (før 20.-21. september) med informasjon om medlemsvekst i
Østerdalslaget, høstfest, julekonsert og minnefondet, nytt fra særlaga og hytta. Særlaga sender
nytt fra særlaga og bilder til Marianne innen 14. september.
6. Nytt fra BBF
Arbeidsgruppa skal to møter, før de skriver rapport. Arbeidsgruppa har ønske om å legge det
frem på neste generalforsamling i BBF. Øystein vil tilby seg å være nøkkelansvarlig i
Benneches gate.
7. Eventuelt
- Østerdølenes lag i Oslo har fått oppslag på nett i Arbeidets rett og Østlendingen, samt i
Arbeidets Rett papirutgave i august.
- Marianne går ut i svangerskapspermisjon og blir off-line i oktober – særlagsledere har
ansvar for å dele det som skjer på Facebooksiden.
- Neste styremøte blir mandag 4. november kl. 19.00-21.00 i Benneches gate.

Anne Marte Aasen, sekretær ØLIO
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