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Protokoll fra styremøte nr.2 i SOIR 24.2.2022 på Furumoen kl.20.00 - 22.00 

Til stede: Erlend Barkbu, Andrea Moss, Kari Irene Indgjerd Holter, Roy Sundsby-Hansen, Kine Stine 

Bekkelund (på Teams) og Heidi Aarstad 

Vedtakssaker:  

21/22: Godkjenne innkalling og saksliste. Begge deler ble godkjent av styret.  

22/22: Godkjenne protokoll fra forrige styremøte 21.1. Protokollen ble godkjent av styret.  

23/22: Høring og innbyggerdialog: Regional plan for friluftslivets ferdselsårer. Erlend sender linken til 

styremedlemmene. Fint om alle leser igjennom og kommer med eventuelle innspill. Disse kan sendes 

til Erlend.  

24/22: Planlegging av årsmøtet: Årsmøtet avholdes den 28.april kl.19.00 på Furumoen, Galterud. 

Styremøtet i mars brukes til å forberede møtet. Heidi bestiller kringle, kjøper inn mineralvann og 

kaffe. Erlend skal ha møte med valgkomiteen den 28.2.  Kari Irene og Heidi er styremedlemmene som 

sitter et år til. De øvrige styremedlemmene er på valg. Det er ønskelig med en ungdomsrepresentant 

til.  Styret foreslår en gevinst som loddes ut på årsmøtet. Annonseringen av årsmøtet på facebook og 

eventuelt i Glåmdalen. Sakspapirer legges ut 14 dager i forveien. Endring av LAM-midler, de lagene 

som har arrangert kvelder med Aktivitetsskolen for barn skal ha kompensasjon for dette. Revidering 

av handlingsplanen. Et lite kulturelt innslag er ønskelig på årsmøtet, Erlend har et forslag.  

25/22: Sør-Odal kommune ønsker å gi idrettsrådet oppgaven med å fordele halltider i kommunens 

idrettshaller. Erlend skal i møte med kommunen i morgen fredag 25.2. Idrettsrådet ser ikke dette 

som sin oppgave.  

Orienteringssaker:  

-Åpent seminar om idrett og bærekraft 22.2.  

-Utstyrsmidler. Søknadsfrist 9.mars. Det sendes egen e-post til alle lagene. Mer info finnes på 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/det-kan-na-sokes-om-utstyrsmidler/  

-Idrettstinget 23.april kl.11.00 på Honne Konferansesenter på Toten. Det har ikke kommet noe 

program ennå. Det hadde vært fint om flere styremedlemmer kunne reist sammen på konferansen.  

-Ingen begrensninger i forhold idrett og covid -hurra!   

-Tinestafetten 2022. Heidi har hatt kontakt med Oppstad friidrett. De stiller seg positive til å 

arrangere Tinestafett for ett trinn på Glommasvingen skole. SOIR kan støtte opp med en sum til skyss 

fra Glommasvingen til Slettbrenna.  
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-Skimøte. Roy har deltatt på skimøte i Ullern. Det er foreslått å danne et eget skiidrettslag for begge 

Odalskommunene. I dag har vi Team Odal for unge fra 12 år og oppover. I tillegg har vi Skileiken for 

de yngre barna.  

- Odal Skipark. Erlend og Heidi har deltatt på møte angående Odal skipark. Ordførerne fra begge 

kommuner deltok. Det er ønske om å lage et regionalt anlegg hvor begge Odalskommunene er med.  

- Facebook - siden vår er ikke oppdatert. Thea står fortsatt som administrator, Heidi kontakter Thea.  

- Neste styremøte 24. mars kl.20.00.  

 

Referent  

Heidi Aarstad  

 

 

 


