
I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på 
 Øversjødalen Samfunnshus  
Mandag den 30 mars 2020 kl. 19.30 

 ¨På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme¨ (Jfr vedtektene) 
 Sakliste: 

1. Godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær samt to personer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av saksliste.
5. Årsmelding 2019. Vedlegg 1
6. Resultatregnskap og balanse for 2019. Vedlegg 2
7. Arrangementsavgifter: Styret foreslår avgiftsfritak opp til 50.000 brutto

omsetning etter innkommet forslag.
Nåværende arrangementsavgifter:

a) Avgiftsfritt opp til 20.000 (brutto omsetning)
b) 5% over 20.000 (brutto omsetning)
c) Maks betaling kr 10.000,-
d) Det delegeres til styre å avgjøre tvilstilfeller
e)

8. Medlemskontingent: Styret foreslår samme satser som i 2019
Alle medlemmer kr 200,-

9. Budsjett for 2020. Vedlegg 3
10. Innkommende saker. Endring av organisering av styre og programkomite.

- Forslag om å slå sammen styre, programkomité til et styre. Alt
programarbeid og alle administrasjonsoppgaver legges til styre.
Antall styremedlemmer forblir uendret og et av

- styremedlemmene blir programsekretær. (Hvis dette blir
vedtatt må vedtektene endres.)

- Forslag om å høyne bunnfradraget for arrangementsavgiften fra
kr 20.000,- til kr 50.000,-

AVLYST
Se melding på olsokitolga.no



 
11. Valg. Vedlegg 4. Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøte. Følgende 

skal velges i år:  
1) Styret: 2 medlemmer for 1 år 
2) Styreleder for 1 år 
3) Leder av programkomiteen for 1 år. Denne velges blant styrets 

medlemmer. 
4) Programkomiteen: 3 medlemmer 
5) Valgkomiteen: 1 medlem (leder) 
6) Revisorer: 1 medlem. 

 
Hjertelig velkommen! 
 

 

For å se vedleggene, gå inn på www.olsokitolga.no 
Tolga 12. Mars 2020,  for Olsok i Tolga 
Kaj Trana /Styreleder 
 
 
 

http://www.olsokitolga.no/


 

 

 

Årsmelding Olsok i Tolga 2019 

For landbrukskommunen Tolga var nok sommeren i heteste laget, men for de som 

hadde utearrangementer under Olsok-uka i år var det nok godt med solskinn. Her 

kommer beretningen om årets Olsok-feiring fra styret og programkomitéen. 

Styret har bestått av: 

• Kaj Trana (2019)   

• Toril Eva Steien   

• Grethe Storhaug 

• Knut Sagbakken 

• Gudny Hagen Bakken  

• Kirsti Holøyen (vara) 

 

Programkomiteen: 

• Gudny Hagen Bakken  leder 

• Are Lysgård Haukø        

• Kirsti Holøyen     

• Jens Magne Sønmør 

• Per Johan Hartviksen. 

 



 

 

 

Valgkomitéen: 

• Marit Gilleberg (2016-2019) Leder  

• Gunn Hege Jordmoen (2018-2020).  

• Simen Eik Tolgensbakk (2018-2020) 

Andre: 

Kasserer: Jørn Kildahl (dugnad) 

Revisorer: 

Johanne Aas Rye (2018-2020).  

Audun Urset (2017-2019)  

 

 

Styrets arbeid for 2019 

Det har vært avholdt 5 styremøter 

Arbeidet med medlemsverving er blitt videreført, men det er fortsatt behov for å lage 

en god strategi for dette arbeidet. Pr. 31.12.2019 har Olsok i Tolga i underkant av 100 

medlemmer.  

Styret har sammen med programkomiteen arbeidet for videre innarbeiding av 

slagordet «Finn verden på ferden» og den nye grafiske profilen gjennom ulike tiltak: 

• Det ble kjøpt inn kopper med logo og slagord samt handlenett. Etter 

påskekampanje, salg ved stand under Markedsdagen og salg over sommeren 

via 5 utsalgssteder, ble dette et godt tiltak for å øke folks bevissthet om logo og 

slagord.  

• Styret og programkomitéen har fått gode tilbakemeldinger på oppdateringer 

på formatet på årets avis, så endringene der vil bli videreført til neste år. 



 

 

Olsok i Tolgas tilknytning til 1000-årsjubileet.  

• Styret ønsker fortsettelsen av å knytte Olsok i Tolga opp til 1000-årsjubileet 

gjennom slagordet «Finn verden på ferden». Slagordet og 

pilegrimstematikken, som igjen kan knyttes direkte til Olavsarven, gir stort 

spillerom for å lage årlige temaer og rammer som de enkelte arrangørene kan 

knytte sine arrangementer opp imot. 

• Olsok i Tolga vil søke "Fritt Ord" støtte for foredragsholder i 2020. 

 

«Nasjonaljubileum 2030 – Norge i tusen år»  

Styret ser på tilknytning til Kultursenter Stiklestad og 1000-årsjubileet som en god og 

spennende mulighet for videreutvikling av Olsok i Tolga. Teksten under er hentet fra 

Kultursenter Stiklestads hjemmeside og forteller om tankene bak jubileet: 

«Få datoer står så sentralt i fortellingen om Norge som 29. juli 1030. Slaget på 
Stiklestad fikk så dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettmessig og 
kulturelt at man kan beskrive hendelsen som et nasjonalt vendepunkt. Etter 
Olav Haraldssons fall ble det aldri igjen stilt spørsmål ved Norge som rike. Et 
sterkt uttrykk for denne nasjonale betydningen finner vi i det norske 
riksvåpenet: Den norske løve holder Olavs øks, symbolet på kongens 
martyrdød. Jubileet i 2030 er derfor et nasjonaljubileum og i kraft av det en sak 
som angår hele landet. 

I forlengelsen av dette har Olav i tusen år vært det fremste symbolet for Norge, 
for landets sentralinstitusjoner og for den norske kulturen. Denne 
symbolkraften og kulturarven, ofte kalt olavsarven, er på ingen måte en statisk 
enhet. Den har alltid kombinert dype historiske røtter med samtidig 
samfunnsutvikling. I dag inkluderer den derfor kunnskap om både Olavs egen 
samtid og hans fortsatt dynamiske virkningshistorie. Dette er en tusenårig 
historie uløselig knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, er og skal være. 
Skikkelsen Olav tilbyr derfor et unikt vindu inn til norgeshistoriens lange linjer 
og mange lag. Dette er bakgrunnen for jubileumsarbeidets tittel: 
«Nasjonaljubileum 2030 – NORGE I TUSEN ÅR». 



 

Et nasjonalt jubileum en unik mulighet til å sette søkelys på kompleksiteten 
som ligger både i nasjonsbegrepet og i historien om Norge og til å involvere 
hele landet i en dialog om nasjon, samfunn og identitet i en fortidig, samtidig 
og fremtidig kontekst. Nasjonaljubileet 2030 representerer en enestående 
anledning til å sette.» 

 

 

Programkomitéens arbeid for 2019 

 
Komitéen har bestått av: 
Gudny Hagen Bakken leder, Kirsti Holøyen, Are Lysgård Haukø, Jens Magne Sønmør 
og Per Johan Hartviksen. 
 
Komitéen har hatt 3 møter, 2 sammen med styret og i tillegg arrangert 4 
grendemøter. 
 
Ingrafo har hatt produksjon av Olsok-avisa og trykking og distribusjon har gått via 
Arbeidets Rett. Ingrafo har også hatt ajourhold av hjemmesida. 
Avis ble på 36 sider, i et opplag på 12.500 og distribuert i Røros og Nord-Østerdalen. 
 
Det ble over 60 arrangement på verdens lengste uke, fra 19. – 29. juli. Arrangørene 
er fornøyde med besøket og vi har fått positive tilbakemeldinger på programmet, på 
nye innslag og bredden. Vi fikk inn et veldig interessant Olsok-foredrag og håper det 
blir årlig tradisjon. 
 
Vi takker alle arrangører for at de stiller opp år etter år og fyller Olsok-uka med så 
mye god tradisjon og kommer med nye programposter og innspill. Vi vil takke spesielt 
Pilegrimsprest Arne Bakken for engasjement, idéer og deltagelse i Olsok. Han er en 
god Olsok-ambassadør og vår fagkonsulent på «Olsok». 
Det er en enorm dugnadsinnsats i alle bygder med å arrangere Olsok-uka, - Tolgas 
ledende kulturarrangement. 
 

 

Markedsføring 

Sosiale medier, først og fremst Facebook (og #olsokitolga på Instagram), har lenge 

vært viktig for Olsok i Tolga. Olsok i Tolga har 1332 følgere på Facebook, så god 

kommunikasjon med arrangørene om hvordan Facebook blir brukt i markedsføringen 



 

samt en god strategi for å nå ut til publikum er nødvendig. Her har administrasjon og 

programkomitéen gjort erfaringer underveis, noe som har ledet frem til forbedring av 

markedsføringsplanen og oppdatering av ansvarsfordeling. Hovedpunktet etter dette 

arbeidet er: 

 Det vil være opp til den enkelte arrangør å først opprette Facebook-

arrangement for sitt arrangement. Programkomitéens ansvar vil deretter være å 

promotere disse arrangementene gjennom nyhetsoppdateringer og tips til FB-

følgerne av siden om hva de kan oppleve gjennom Olsok-uka.  

 

Fremtidsutsikter. 

 Styrets hovedoppgave er å tenke langsiktig og strategisk for å videreutvikle 
Olsok i Tolga. 

 Strategiprosessen viste at man er på riktig vei og at Olsok i Tolga har gode 
muligheter for å lykkes. 

 Styret innser samtidig at det er liten hjelp i hva som vedtas av styret og 
årsmøte, hvis det ikke har skikkelig forankring i befolkningen. Det er 
kommunens innbyggere med sine lag/foreninger/bedrifter som er Olsok i Tolga. 
Uten den støtten faller alt sammen. 

 

Økonomi 
Regnskap for 2019 viser et underskudd på kr 20.293,-  

Dette viser at annonseinntektene må økes sammen med salg av kopper, sitteunderlag 

og handlenett.  

For styret i Olsok i Tolga, 

Kaj Trana 









 
Resultatregnskap 2019 og budsjettforslag 2020 Olsok i Tolga. 

 

Post 
nr. 

Kontonavn Regnskap 
2019 

Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Salgs- og driftsinntekter    
3000 Annonseinntekt avisa 114.485,00 160.000,00                      150.000,00 
3001 Arrangementsavgift 31.056,80          30.000,00 35.000,00 
3010 Salg krus, bærenett, 

sitteunderlag 
 30.000,00 30.000,00 

 3100 11.825,60  
3400 Offentlig tilskudd  0  
3900 Medlemskontingent 20.100,00 40.000,00                        25.000,00 
3990 Div.inntekter 3,75 10.000,00  
Salgs-og driftsinntekt 177.371,15 270.000,00                     240.000,00 
Varekostnad    
4300 Innkjøp varer for salg  18.000,00                             30.060 
4510 Arr.utgifter  5.000,00  
Varekostnad  23.000,00 30.060,00 
Lønnskostnad 6.600,40  7.000,00 
Admin .ressurs og utvikling 2030(kto 
5390) 

 61.000,00  

6300 Leie lokale 6.178,58  6.500,00 
6540 Inventar/utstyr  5.000,00  
6553 Programvare vedl.h. 600,00            1.000,00 1.000,00 
6705 Regnskapshonorar 11.210,70 10,000,00 11.500,00 
6790 Produksjon avisa 39.000,00 31.000,00 39.000,00 
6791 Journalistarbeid 53.440,00 36.000,00 53.400,00 
6792 Trykking avisa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
 Ajourhold hjem.side  16.000,00  
6860 Møter m.m.  4.000,00  
6800 Kontorrekvisita            6.435,60  6.500,00 
6890 Annen kontorkostnad 6.653,20            5.000,00 7.000,00 
Div. driftskostnader 173.518,08 161.000,00 211.960,00 
Annen driftskostnad    
7149 Reisekostnad 1.070,00 2.000,00 1.500,00 
7320 Salgskostnad 1.294,40  7.500,00 
7320 Reklame/annonser 4.070,40            1.000,00 4.500,00 
7400 Kontingenter 3.470,00 3.500,00 3.500,00 
7710 Styre/bedriftsmøter 5.251,25  5.500,00 
7770 Bank gebyrer 463,80 500,00                              500,00 
7790 Annen kostnad 2.000,00  2.000,00 
 Porto avis hytter  10.000,00  
Annen driftskostnad 17.619,97 17.000,00 28.000,00 
Driftskostnader 197.738,45 262.000,00 239.960,00 
8051 Renteinntekter  82,14   
8155 Rentekostnad 8,32   
8800 Årsresultat -20.293,48 8.000,00 40,00 

 
 



Punkt 11: Valg 

Styret 

Person Status Endring/Innvalgt 
Kaj Trana 2016-2019 (leder 1 år)  Frasier seg sitt verv. På valg      

Grethe Storhaug 2018-2020 
 

Knut Sagbakken            2018-2020 
 

Gudny Hagen Bakken       2017-2019       På valg 
Toril Steien                        2017-2019 På valg 
Vara til styret: 
Kirsti Holøyen          

2018-2020                        

 
På valg 

 
Programkomité 

Person Status Endring/Innvalgt 
Gudny Hagen Bakken       2017-2019 (leder)             

 
På valg 

Are Lysgård Haukø           2017-2019 På valg 

Kirsti Holøyen               2017-2019 Frasier seg sitt verv. På valg 

Per Johan Hartviksen      2018-2020.             

Jens Magne Søndmør                       2018-2020 
 

 
Valgkomite 

Person Status Endring/Innvalgt 
Simen Eik Tolgensbakk 2018-2020  

Gunn Hege Jordmoen      2017-2020              

Marit Gilleberg                2016-2019. Leder På valg 

 
 
 
Revisorer 

Person Status Endring 
Johanne Aas Rye              2018-2020 

 

Audun Urset                     2017-2019  På valg 

 
 




