
 

 

 

 

Protokoll fra styremøte den 30.september 2020 SOIR kl.19.00 -21.00 (møte nr. 6/2020) 

Til stede: Frode Grenaker, Roy Sundsby- Hansen, Heidi Hagaløkken, Oda Lohne Aarstad og Heidi 

Aarstad 

Meldt forfall: Wenche Logna og Randi Gaustad 

 

Sak 9/20: Godkjenne innkalling og saksliste. Begge deler ble godkjent.  

Sak 20/20: Frode gjennomgikk protokollen fra forrige styremøte i august. Protokollen ble godkjent.  

Sak 21/20: Skimøte med alle skigruppene avholdes 21.oktober kl.19.00 på Furumoen. Heidi Aa. Har 

ansvar for å innkalle til møte. Saker som må drøftes på skimøte er karusell, løypekjøringsmidler mm.  

Sak 22/20: Fotballmøte med alle fotballgruppene onsdag 14.oktober. Frode innkaller til møtet og 

inviterer seg til Sander IL.  

Sak 23/20: Ledermøte for alle lederne i idrettslagene i kommunen. Eventuelle tema som kan tas opp: 

-Hvordan reklamere for idretten i Sør-Odal? -Skadeforebygging innen idretten. Frode kaller inn til 

møtet.  

Sak 24/20: Hva ønsker vi å jobbe med framover i SOIR. 

Skal vi lage en spørreundersøkelse om hva barn og unge ønsker av aktivitet i kommunen? Heidi H. 

sender forespørsel til kulturrådgiver Henriette Eriksen og kommunalsjef Denis Aggry i kommunen. 

Orienteringssaker: 

 -Idemyldring. Oda og Frode har vært på møte i kommunehuset hvor temaet var idemyldring rundt 

idretten. Temaer som ble tatt opp var lavterskeltilbud, lek og moro, skileik, innebandy, folkehelse 

mm. Møtet ble arrangert sammen med Odal Sparebank.  

- Heidi Aa. har vært på informasjonsmøte angående skianlegg i Nord-Odal. Hun orienterte kort om 

prosjektet. Kommunen har fått tildelt 9,3 millioner fra Akershus Energi i forbindelse med 

etableringen av vindmølleparken. Midlene er øremerket skianlegg. Nord-Odal har et sterkt ønske om 

å ha Sør-Odal med på prosjektet. Det kan da blant annet søkes tippemidler fra begge kommunene til 

anlegget. Skianlegget skal i hovedsak være et skileikanlegg med mulighet for andre aktiviteter, blant 

annet skiskyting.  

-Nyhetsbrev fra kretsen. Heidi Aa. melder inn Oda og Heidi H. til kretsen slik at disse får tilsendt 

nyhetsbrev. 

 

Referent Heidi Aarstad 

 



 

 

  


