
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra styremøte i SOIR den 28.oktober 2020 kl.19.00 – 21.30 på Furumoen 

Til stede: Frode Grenaker, Roy Sundsby-Hansen, Heidi Aarstad og Wenche Logna (sistnevnte over 

telefon) 

Ikke til stede: Randi Gaustad, Oda Lohne Aarstad og Heidi Hagaløkken 

Vedtakssaker: 

Sak 25/2020: Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 26/2020: Protokoll fra forrige styremøte lest opp og godkjent.  

Sak 27/2020: Skimøte. Løypermidler. Det er kommet innspill på at fordelingsnøkkelen for 

løypemidler ønskes revurdert. Frode tar kontakt med tidligere kasserer Trond Haugen og tidligere 

leder Hilde Kristin for å høre litt mere om hvordan fordelingsnøkkelen har fungert. På skimøte den 

21.oktober kom det et ønske om betaling for skileiken til Oda L. Aarstad skulle tas i fra potten til 

løypemidler for 2019/2020. Dette er ikke aktuelt da pengene er øremerket løypekjøring og kan 

derfor ikke brukes til andre formål. Et annet punkt på skimøte var et ønske om ett idrettslag for ski i 

bygda. Blir det enighet i skigruppene om dette kan selvfølgelig SOIR sitt styre være behjelpelige med 

saken.  

Sak 28/2020: Utbygging av E16. SOIR har fått et innspill fra en innbygger med ønske om at SOIR skal 

komme med en uttalelse i veisaken. Styret i SOIR ønsker ikke å uttale seg om dette. Uansett hvilken 

trase som blir valgt vil den kunne berøre enten skiløyper, skihytter, idrettsanlegg eller lignende om 

det er på den ene eller andre sida av Glomma.  

Sak 29/2020: Samarbeid med kommunen i praksis. Hva kan idrettsrådet tilby? SOIR har en 

arbeidsplan over hva vi jobber med i løpet av et år.  

Sak 30/2020: Informasjon til lagene. Fotballgruppene ønsker hjelp til å finne/sortere ut informasjon 

om aktiviteter, kurs og annet aktuelt fra kretsen og forbundet. SOIR har ikke kapasitet til å ta på seg 

denne oppgaven. Det må de enkelte fotballgruppene gjøre selv.  

Sak 31/2020:  

1. Det er et ønske om at SOIR skal jobbe mot kommunen for at idretten skal slippe til i 

samfunnshusene uten for store kostnader. Frode sender en forespørsel til kommunen angående 

saken. Da samfunnshusene ikke lenger får tilskudd fra kommunen for leie av lokalene til blant annet 

kroppsøving blir må idrettslagene betale mere for treningstider.  

2.Sør- Odal idrettshall. Halltider. Frode har fått en henvendelse fra idrettslag som er bekymret for at 

ikke alle lag benytter seg av halltiden de har søkt om. Det er ingen daglig leder for idrettshallen. I 

praksis vil det si at det ikke er noen kontroll på hvem som dukker opp eller ikke. Frode sender en 

henvendelse til Ivar Olsberg.  



 

 

 

 

 

Orienteringssaker:  

-Frode orienterte styret om saker som ble tatt opp på fotballmøte på Sander. Blant annet at de eldre 

lagene har lange reiser for å spille kamper. Er det mulig for lag fra Odalen å være med i Viken 

fotballkrets? Frode sender en forespørsel til Indre Østfold fotballkrets. Ellers er det mye positivt 

engasjement i fotballen. Det er samarbeid mellom Sander, Skarnes og Nord-Odal.  

- Vinter- og sommeraktivitetsdager (ski- og friidrettsdager).  Ønsker Glommasvingen skole å ha disse 

aktivitetsdagene? Wenche og Heidi sender en forespørsel til kommunalsjef Denee Agree. De vil også 

informere kommunalsjefen om tidligere aktivitetsdager på Trondsbu og Slettbrenna.  

-Hjemmesiden til Odalsidretten.no. Hvem legger inn informasjon her? 

-Idemyldring på Skarnes. Frode har vært på møte nummer to. Tema på møtet var blant annet 

lavterskeltilbud for barn og unge i bygda.  

-Aktivitetsskolen. Idrettskoordinator Ingunn Fossmellem er på saken. Aktivitetsskolen har ennå ikke 

kommet i gang denne sesongen. Ingunn har sendt ut forespørsel til alle lagene. Det skal brukes noe 

LAM-midler til prosjektet.  

-Regionmøte for idretten på Gjemselund 17.11. Fint hvis flest mulig fra styret kan stille på møtet.  

-Neste styremøte 26.11. på Furumoen kl.19.00. Frode sender invitasjon til kommunalsjef Denee 

Agree.  

 

Ref. Heidi Aa. 

 

 

 

  

 

 


