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Styremøte i Ø.L.I.O  

Tid: mandag 3. februar 2020 

Sted: BBF sine lokaler i Bennechesgt. 4 

Tilstede: Per Kristian Lundin, Yngvild Rye, Marianne Arnemo, Anne Marte Aasen, Astrid 

Müller Eide, Alexander Wintervold, Karoline Knutsen, Kristine Follstad, Gunnar Blikkstad  

 

Sak 1: Referat fra forrige styremøte godkjent. Kommentarer: 

• Julekonserten var en suksess med 200-250 publikummere. Artikkel om konserten ble 

publisert i Arbeidets Rett. Inntekt på frivillige bidrag på 1630 kr via Vipps.  

• Vi mottok totalt 35 000 kr i støtte fra BBF. Samt at vi hadde budsjettert med 5000 kr 

til arrangementer. Vi brukte 10 000 kr på julekonserten og resten ble fordelt på 

særlagene (7500 kr per særlag) 

  

Sak 2: Oppdatering fra særlaga 

a. Musikkorpset v/Per Kristian: tradisjonell førjul- og etterjul med spilling på juletrefester. 

Neste konsert er 29.februar på Cosmopolite sammen med Oppsal janitsjar. Tema er 

amerikansk sørstatsmusikk.     

b. Koret v/Yngvild: Koret har hatt generalforsamling. Har hatt to åpne øvelser, 14 nye 

sangere møtte opp og 13 ønsker å være med videre. Koret har fortsatt behov for flere 

mannlige sangere. Neste konsert er på «Hemmat». Til våren planlegger koret å ha en 

drikkevisekonsert, eventuelt kombinert med ølsmaking.  

c. Spellmannslaget v/Gunnar: spellmannslaget har hatt en dansespilling, og skal ha en 

dansespilling i mars og en i april i BLS. Ny hjemmeside skal lanseres i februar.  

d. Idrettslaget v/Alexander: Idrettslaget har hatt generalforsamling og fått nytt styre. Fotball 

og håndball gå sin gang.  

e. Hytta v/Marianne: Inntekt 37 000 og utgifter på 24 000 kr i 2019. Hytta er booket noen 

helger i februar og mars, men det er færre bookinger enn samme tid i fjor. Har problemer 

med solcellepanelet fordi noen har latt alle lysene stå på og tømt batteriet.  

 

Sak 3: «Hematt» 

Rørosregionen næringshage, Regionrådet for Fjellregionen og Livestock arrangerer Hematt på 

Vulkan 27.mars. Næringslivet i Nord-Østerdalen, kommuner og frivillige organisasjoner har 

stands og det er underholdning, blant annet skal KORØLIO synge. ØLIO kan få gratis 

standplass. Yngvild bekrefter til arrangør at vi ønsker å ha stand. Yngvild og Alexander spør 

medlemmene i koret og idrettslaget om noen ønsker å stå på stand for ØLIO.  

 

Oppfordre medlemmer til å komme på arrangementet og spre ordet om ØLIO. Dele ut flyer 

om våre særlag og aktiviteter, samt info om kommende aktiviteter (quiz, konsert). Aktuelt 

med noe som skjer på standen for å generere interaksjon? (f.eks et skjema der de fyller ut 

kontaktinfo for å motta informasjon om ØLIO på mail) 

 

Sak 4: Nytt fra BBF 

BBF har de siste årene delt ut mye midler til medlemslagene. Mange bygdelag sliter med 

rekruttering. Derfor ønsker noen lag å avvikle BBF, og fordele midlene på de gjenværende 

lagene. For to år siden ble det bestemt at en arbeidsgruppe skulle lage rapport om BBFs 

fremtid, Øystein Arne har deltatt i arbeidsgruppen sammen med Gerd Mary og David (fra 

Trønderlaget). Rapporten ble lagt frem på rådsmøte i januar. Dersom dagens støtteordninger 
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og pengebruk opprettholdes, vil pengesekken være tom om få år. For koret er lokalene i 

Benneches gate viktig. Øystein Arne har foreslått at noen i koret kan bidra med å administrere 

utleie i Benneches gate eller at koret begynner å betale leie.    

 

Generalforsamling i BBF blir 21.april 2020 i Benneches gate. Vi kan stille med 8 kandidater 

på generalforsamling. På generalforsamling i BBF i april kommer sannsynligvis styret til å 

legge frem forslag til hvordan støtteordningene i BBF skal være for 2020. Ønske om ny kurs i 

BBF kan meldes inn til generalforsamling. Skal ØLIO spille inn forslag? Til diskusjon. 

 

Forslag til kandidater som kan sitte i styret i BBF meldes til Anne Marte, valgkomiteens 

innstilling til nytt styre sendes til styret i BBF innen 24. mars.   

 

Sak 5: Fellesarrangement med Os mannskor 18. april 

Konserten arrangeres i storsalen i BLS. Konsertstart kl19.00. Mannskoret opptrer, og har med 

seg Kirsti Sæter og Jo Ryen. Spellemannslaget spiller til dans etterpå, oppstart ca 20.00. Flere 

fra koret og noen medlemmer i hovedlaget har sagt ja til å delta på dugnad (billettsalg og salg 

av kake, vafler, brus, kaffe og te). Marianne og Gunnar planlegger videre. Marianne kommer 

med forslag til invitasjon og oppretter facebookarrangement i samråd med Spellemannslaget 

og Os Mannskor.    

 

Sak 6: ØLIO generalforsamling 

Generalforsamling i ØLIO blir mandag 16. mars 2020 kl. 19.00. Marianne er på valg, resten 

av AU sitter til 2021. I tillegg velges det revisorer, hyttestyre og styre i minnefondet. 

Valgkomiteen består av representanter fra særlagene. Særlagsledere rekrutterer en person 

hver til valgkomite og Marianne sender komiteen informasjon og mal for innstilling til 

nytt styre. 

 

Saker til generalforsamling: vedtektsendringer. Marianne gjennomgår vedtekter, og sender til 

Alexander med kommentarer for en gjennomgang. Sendes videre til styret for innspill, før det 

legges frem forslag til vedtektsendring på generalforsamling. Videre kan vi se på 

medlemskap, medlemskontingent og organisering av hovedlaget.    

 

Sak 7: Østerdølenes quiz-kveld 

Arrangere en quizkveld etter påske i Benneches gate. Øystein Arne kan stå for arrangementet. 

Esten Kroken kan være quizmaster. Yngvild, Marianne, Kristine og Anne Marte blir med i 

komite. Komiteen planlegger videre.     

 

Sak 8: Eventuelt  

Marianne skal sende ut Østavær med bilder fra julekonserten og informasjon om det som skje 

fremover (arrangementskalender). Ledere av særlag sender informasjon til Marianne om 

kommende kamper og arrangementer.  

   

Per Kristian sender inn liste over sanger fra julekonserten til Tono.  

 

 

Anne Marte Aasen, sekretær ØLIO  


