Styremøte i Ø.L.I.O
Tid: Mandag 03.06.2019 kl.19:00. Sted: Hos Mariannne Arnemo på Sandaker
Tilstede: Marianne Arnemo, Yngvild Rye, Astrid Müller Eide, Gina Ødegård Gjelten,
Gunnar Blikstad, Per Kristian Lundin, Øystein Arne Rusten, Karoline Mikkelsen
Knutsen og Anne Marte Aasen + Torgunn Røe fra Minnefondet.
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Oppfølging fra forrige styremøte: osterdøleneslagioslo@gmail.com er opprettet. Tilhørende
kontoen er det google disk til lagring av dokumenter og styremedlemmer har fått tilgang,
hjemmeside er oppdatert med nytt styre og oppdaterte vedtekter, Facebookside er opprettet.
Referatene legges ut på ØLIOs hjemmeside etter godkjenning.
2. Besøk fra minnefondet v/ Torgunn
Torgunn forteller om minnefondet: Fondet ble opprettet i 1987 etter at laget mottok en
pengegave i forbindelse med tidligere aktivt medlem Odd Dag Brænds begravelse.
Minnefondet i dag en egen konto med 44000 kr. Minnefondet har egne statutter som finnes til
slutt i hovedlagets vedtekter. Styret (3 medlemmer og 1 varamedlem) i minnefondet tar i mot
forslag til kandidater, og avgjør hvem som skal få støtte.
Diskusjon om minnefondets fremtid. Det ble bestemt at vi skal ha en utdeling i år i forbindelse med julekonserten. Aktuelle kandidater må meldes inn til minnefondet i god tid i forveien. Da det ikke kommer inn innskudd til fondet lenger, ble det bestemt at styret i Minnefondet (v/Torgunn) etablerer kontakt med Brænds familie for å snakke de har innspill til Minnefondets fremtid.
3. Nytt fra særlaga:


Korpset: musikkpub på Lillestrøm i april. Spilt 17. mai. Skal på musikkstevne på Hamar i juni. I september og oktober Tyroleroppdrag på Oktoberfester. Tur til i Spania i
midten av oktober. Julekonsert. Spilling i advent på julegrantenninger. Spilling på juletrefester.



Koret: Hyttetur på Østerdalshytta i mai. Ønsker å rekruttere flere medlemmer. Påmeldt Elvelangs. Høstfesten til idrettslaget 26.oktober. Julekonsert.



Spellemannslaget: Kurs i slutten av mars. Landskappleik i juni. Landsfestival i gammeldansmusikk i august. To dansespellinger i vår og to til høsten. Oslokappleik i november. Julekonsert.



Hytta: hytta ble malt på dugnad 1. mai. Planlegger ny inngangsdør. Utedoen skal pusses opp, samt alle vinduer. Vedkjøring i høst. Inntjening på 21 000 kr hittil i år (totalt
34 000 i fjor), hittil utgifter på 9000. Høsten er helt åpen for utleie.



Idrettslaget: planlegger hyttetur på Østerdalshytta 31. august. Håndballsesongen er
over. Bedriftslaget gjorde det bra i år, sliter med spillere neste år. Fotball: Herrelaget
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ligger i toppen i 7. divisjon. Damelaget ligger på midten i sin divisjon. Høstfest 26.
oktober.
4. Nytt fra BBF
a. Marianne, Øystein, Anne Marte, Emil og Gerd Mary (antall delegater ut i fra medlemstall) deltok på generalforsamling. Anne Søgård og Gunn Marit sitter i BBFs styre.
Astrid Nyhus leder av valgkomite. Ingen innkomne saker eller forslag. Stort underskudd både i regnskapet for 2018, samt budsjettet for 2019. Det ble valgt nytt styre,
Anne Søgård og Gunn Marit Stenvold er fortsatt med. Anne Marte Aasen valgt inn i
valgkomiteen for 2020.
b. Arbeidsgruppe som ser på BBFs muligheter og fremtid, samt hvordan skape mer aktivitet og forvalte kapital. Øystein Arne og Gerd Mary sitter i arbeidsgruppa sammen
med en representant fra Trønderlaget. Arbeidsgruppa skal samle meninger og forslag
fra alle BBFs medlemslag, og samle alt i en rapport. Østerdølene v/Marianne har gitt
innspill.
5. Medlemskontingent og medlemsliste
Ca. 150 medlemmer i fjor. Viktig å få oversikt over hvem som er inkludert i familiemedlemsskapene (som dekker samtlige av husstandens medlemmer inntil 30 år). Diskusjon om lavere
medlemsavgift. Endringer i medlemskap og kontingent må i såfall endres på generalforsamling. Styret vil se på eventuell endring av medlemsskap, kontingenter, refusjon av kontingent
til særlag og revidering av vedtekter til neste generalforsamling.
For 2019 sendes det ut et brev med info om betaling av medlemskontingent, samt info om lagets situasjon og behov for flere medlemmer. Brevet sendes sammen med nyhetsbrevet (se
punkt 6) i mail og per post til tidligere og nåværende medlemmer. Innmelding av medlemmer
til BBF skal i utgangspunktet gjøres før 1. juli, men har fått beskjed om at vi kan gjøre det etter sommeren.
Astrid oppretter VIPPS for å gjøre betaling av medlemskap enklere.
Personvernregler: Diskusjon om deling av mail og personvernopplysninger mellom særlag og
hovedlag. Vil kontakte en jurist om hjelp til hvordan behandle personvernopplysninger i laget.
6. Nyhetsbrev og mailingliste
Marianne vil etablere nyhetsbrevet «Østavær» med fire utsendinger i året. Ingvild Ystad har
designet logo. Første brev ut før sommeren. Innhold: oppsummering av aktiviteten hittil i
2019, samt annonsere julekonsert. Særlagsledere skriver en liten tekst, Øystein skriver om
hytta og BBF, Marianne skriver om generalforsamling og Hematt. Frist 14. juni.
7. Julekonsert 4. desember
Sofienberg kirke er booket. Dørene åpner kl. 19.00, konsertstart kl. 19.30. Ordning av stoler
fra 16.30. Tiden 17.00-19.00 satt av for øving og rigging. Leie koster 7000 kr (+ 500 kr for
rydding og 750 kr til vakthold). Kan søke BBF om støtte til arrangementet. Konsert skal være
gratis og alle medlemmer inviteres. Kan evt vurdere å oppfordre til støtte via VIPPS under
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konserten som deles på koret, spellemannslaget og korpset. Yngvild, Per Kristian og Gunnar
planlegger konsertinnholdet (20 minutter hver) samt to fellesnummer til slutt. Ingen pause,
men settes av tid til å ønske velkommen, og eventuell utdeling av minnefond. Marianne oppretter Facebookevent i august, Anne Marte spør om Heidi Stormoen kan lage plakat.
8. Eventuelt
a.

Nabovarsel tomt Brunkollen

ØLIO eier tomt med skog ved Brunkollen. Vi har motatt nabovarsel om at det settes opp en
gapahuk på nabotomt av Brunkollen turisthytte.
b.

Marianne har besøkt Halvard Sletten.

Halvard har intervjuet Marianne. Marianne er i dialog med Arbeidets Rett om publisering.
c.

Neste styremøte planlegges en mandag i overgangen august/september.

Marianne setter opp forslag til datoer.

Anne Marte Aasen - sekretær ØLIO
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