
     
I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på 

 Malmplassen  
onsdag 15. november 2017 kl. 19.00 

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

 Sakliste: 
 

1. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokoll. 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
3. Vedta årsmelding 2017. Vedlegg 1 
4. Vedta foreløpig resultatregnskap og balanse for 2017. Vedlegg 2 
5. Medlemskontingent: Styret foreslår samme satser som i 2017 

a) Enkeltmedlemmer kr 200,- 
b) Lag/bedrifter kr 500,- 

6. Arrangementsavgifter: Styret foreslår samme satser som i 2017 
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 

7. Vedta budsjett for 2018. Vedlegg 3 
8. Valg. Vedlegg 4. Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøte. Følgende 

skal velges i år:  
1) Styret: 3 medlemmer for 2 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. 

9. Eventuelt,  innkommende saker. 
Hjertelig velkommen ! 

 

For å se vedleggene, gå inn på www.olsokitolga.no 
Tolga 15. oktober 2017, Olsok i Tolga 
Kaj Trana /Styreleder 

http://www.olsokitolga.no/


 
 

«Finn verden på ferden» 
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STYRETS ARBEID 

Olsok i Tolga fikk fra 2015 ny organisasjonsmodell med arbeidsfordeling mellom styre, 

programkomite og administrativ ressurs.  Styre og programkomiteen har, sammen med Gunhild 

Nyaas, som er innleid administrativ ressurs fortsatt dette arbeidet. Styre mener det er forståelse for å 

styrke økonomien i organisasjonen, og at den valgte medlemskapsmodellen er riktig.  

Antall medlemmer pr 01.oktober 2017: 122 enkeltpersoner og 37 bedrifter/organisasjoner 

På grunn av størrelse på omsetningen, er Olsok i Tolga momspliktig. Dette gjør at regnskapet må 

følge kalenderåret. Det vises i den forbindelse til vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet i oktober 

2015. 

Styret: 

Etter ekstraordinært årsmøte 16.12.2016 har styret bestått av: 

 Kaj Trana leder  på valg 

 Guri Jortveit  på valg 

 Anne Buttingsrud 

 Arne Bakken 

 Jon Vingelen  på valg 

 Ragnhild Aashaug 

Det har vært avholdt 6 styremøter, samt flere ad-hoc møter. 

Programkomiteen: 

 Jon Vingelen  leder på valg 

 Inga Trøan Sundt  på valg 

 Ingunn Bakken  på valg 

 Anne Lise Lysgård 

 Lina Jordet 

Det har vært avholdt 6  komitemøter, i tillegg til flere ad-hoc møter. 

Styret har det siste året jobbet med utforming av ny grafisk profil og ny logo samt utvikling av 

slagordet «Finn verden på ferden». Det ble utsendt informasjonsbrev om valg av profil, slagord og 

logo 4. april 2017 til alle medlemmer. Den nye grafiske profilen ble satt i kraft i år i form av ny 

avismal, oppdatert lay-out på nettsiden og coverfoto på Facebook-siden.   

Arbeidet med medlemsverving har blitt videreført og selv om medlemsmassen har økt litt er det 

fortsatt grunnlag for å øke antallet. 

ERFARINGER ETTER ETT ÅR MED INNLEID TJENESTE: 

Vi har også arbeidet med videreutviklingen av strategiprosessen og SWOT analysen utarbeidet av 

Røros Næringshage. Med bakgrunn i denne har styret kjøpt tjenester fra Tolga arrangement, 

tilsvarende 10% stilling. Denne tjenesten er utført av Gunhild Nyaas. Hun har vært ansvarlig for 

prosjektet initiert av Tolga Kommune hvor man har undersøkt muligheter for en felles administrativ 

løsning for kulturarrangementer i Tolga. 



Etter prosjektåret med utprøving av en felles administrativ ressurs for arrangementer i Tolga, er 

følgende hovederfaringer gjort:  

Det er per i dag ikke grunnlag for å etablere et eget arrangementsselskap i Tolga. Dette kommer av 

manglende etterspørsel i et (potensielt) marked. Likevel er ikke arbeidet med utprøving av 

alternative driftsmetoder ufruktbart. Etter strategiprosessen med Røros Næringshage kom det frem 

mange ønsker for fremtidens Olsok i Tolga. Gjennom året som har gått har man snudd på mange 

steiner og blitt «skjøvet» ett hakk videre i utprøving av strategiprosessen i praksis. Det har blitt gjort 

mange viktige erfaringer når det kommer til 1) tydeliggjøring av hvilke administrative oppgaver som 

ligger hos styret og programkomiteen, 2) hva av dette totale omfanget av oppgaver som kan/ikke bør 

settes bort til betalt tjeneste, 3) hvem det er aktuelt at løser de ulike oppgavene. Anbefaling etter 

året med utprøvd administrativ ressurs er at styret og programkomiteen bygger på disse erfaringene 

og jobber for en mer effektiv administrering av Olsok i Tolga.  

Videre arbeid med strategiprosess: 

Olsok i Tolga har blitt invitert til å være med på den nasjonale 1000-årsmarkeringen av slaget på 

Stiklestad. Det er Kultursenter Stiklestad som leder an arbeidet med dette arrangementet. Det er en 

målsetting for dem å gjøre dette til en samtidsrelevant markering av «Norge i 1000 år». På bakgrunn 

av Olsok i Tolgas profil som et «moderne Olsok-arrangement», så vurderer styret å knytte det videre 

strategiarbeidet til Olsok i Tolga opp mot denne nasjonale markeringen. Her har man startet 

kartlegging av hvordan man eventuelt skal koble Olsok i Tolga opp mot dette.  

Disse erfaringene er sammenfattet i en egen rapport for nevnte prosjekt og kan gis tilgang på ved 

etterspørsel.  

PROGRAMKOMITEENS ARBEID MED PROGRAM FOR 2017. 

Programkomiteens hovedoppgave er å sette sammen årets program, samt utgivelse av Olsok avisa 

Og annen markedsføring.  

Grendemøter ble som vanlig avholdt tidlig tidlig i vinter og oppsummeringsmøte for arrangører ble 

avholdt den 25 oktober.  

De frammøtte arrangørene har flg kommentarer: 
 
*Olsok-programmet for 2017 har hatt et vidt spekter av tilbud, og noe for enhver 
   aldersgruppe. Det er greit med en viss konsentrasjon av arrangementer på «bygdedager». 
*De fleste er godt fornøyd med deltakerantallet på de forskjellige arrangementene. Samlet var det  
   bortimot 10.000 publikummere/deltakere som møtte opp. 
   Været var litt skiftende, noe som preget et par utendørsarrangement, men alle ble gjennomført 
   som planlagt. 
*Årets Olsok-avis har fått ny utforming og er svært fargerik. Den ser spennende ut av den grunn, 
   men lesbarheten er ikke spesielt god. På fargebakgrunn kommer ikke bokstavene tydelig nok fram. 
   Hvit skrift er særlig sårbar, gir ikke nok kontrast. Dette bør vurderes på nytt. Dessuten bør skrift- 
   størrelsen trolig opp et hakk. Lange artikler blir ikke mye lest, særlig hvis skriften er liten. 
   Olsok-avisa er viktig. Mange følger ikke med på nettsida og facebook. 
   Avisa bør sendes ut til alle lokale hytteeiere som ikke bor i kommunen. Det ble ikke gjort i år. 
*De nye bannerne som ble hengt opp, kan også være vanskelig å lese, spesielt hvis en kommer i bil 
   gjennom sentrum på Tolga. Midt i trafikken er det nesten umulig å se hva som står der. 
*Er det mulig å få tak i flere større annonsører som bor utenfor kommunen?  
*Plakatmalen som finnes på nettsida til Olsok i Tolga er grei å bruke, men er bare mulig å skrive ut i 



   A4-format. Neste år bør programkomitéen sørge for å få trykket opp en del plakater i A3-format 
   som arrangørene kan få bruke. 
*Er det mulig å få våre «nye landsmenn» i større grad involvert i Olsok? Trenger i så fall hjelp av 
   kommunens flyktningekoordinator. 
*En av de frammøtte mente det kan være en god idé til et nytt Olsok-arrangement å legge opp til 
  «besøk på bedrifter» i kommunen. Dette forslaget ble støttet av de andre frammøtte. 
    
*Vi må erkjenne at publikummet til våre arrangementer er begrenset til folk i egne bygder, samt 
   utflytta bygdefolk som kommer til Olsok-uka, folk fra nabokommunene og av hytteeiere.  
   Derfor ble et eventuelt «spydspiss-arrangement» for framtida diskutert, et arrangement som også 
   kunne favne et publikum utafor distriktet vårt.   
   Et nytt «huldre»-arrangement ble vurdert. Det har tidligere vist seg å være et spennende, spesielt 
   og attraktivt arrangement. Men det er en erkjennelse av at det vil kreve mye tilrettelegging, rett og 
   slett noe administrasjon som må skaffes og bekostes. 
   Deltakerne var kjent med at styret jobber med et «pilegrims»-opplegg som kan gå over flere år, og 
   fram til 2030 da det blir ei stor 1000-års feiring. Etter Olav Haraldssons død på Stiklestad 29.juli 
  1030, ble han av kirkens menn gjort til helgen og gravlagt i Nidarosdomen, og som etter nå ble 
  Nordens viktigste pilegrimsmål. 
  I Tolga har Olsok(29.juli) vært feiret fra sist på 1800-tallet. Dessuten har vi to pilegrimsveier 
  gjennom kommunen. Men blant de frammøtte var det nok svært delte meninger om et slikt opplegg 
  kan bli et etterlengtet «Spydspiss»-arrangement som vil trekke et stort antall publikummere. 
  
 
Tolga 26. oktober 2017, Jon Vingelen, referent  
 

ØKONOMI 

Et foreløpig anslag viser et overskudd på ca 24 000,-. De endelige tallene for dette vil fremkomme i 

årsregnskapet pr 31.12.2017. 

En viktig finansieringskilde for Olsok i Tolga er fortsatt overskuddet fra Olsok-avisa, samt 

medlemskontingent og arrangementsavgifter, som vi ser blir stadig viktigere. 

Regnskap for Olsok-avisa 2017: 

Annonser  kr 147.140,- 

Trykk   kr   40.680,- 

Produksjon  kr   41.340,- 

Journalistarbeid kr   36.450,- 

Overskudd  kr   28.670,- 

I tillegg kommer Grafisk profil som er på kr 52.810,-. Det ble søkt og innvilget tilskudd pålydende kr 

25.000,- til dette over Tolga kommunes næringsfond. 

Kostnadene for avisproduksjon er økt fra fjoråret, men med litt høyere annonsesalg i 2017 klarte vi 

dermed et lite overskudd. Annonsesalget bør kunne økes ytterligere til neste års utgave, hvis vi klarer 

å begynne med salget tidligere.  

 



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. 

 

Tolga 31.10.2017 

For styret i Olsok i Tolga 

Kaj Trana/Styreleder 

 

 

 

 

 

 









B‐2017 R‐2017 B‐2018

INNTEKTER
Arrangementsavgift 25 000 56 130 50 000
Medlemskontingent 35 000 50 400 50 000
Sponsing 14 000 14 000 Tilskudd fra Tolga Kommune for distribusjon av avisa
Tilskudd 25 000 Tilskudd fra Kommunens Næringsfond for trykking av bannere. 
Avis, overskudd 50 000
Avis, annonseinntekter 147 140 147 000
Salgsinntekter, sitteunderlag 3 000 2 750 11 400 Post 3100
Salgsinntekter, merch 5 000 25 t‐skjorter a 200,‐
Sum 127 000 281 425 277 400

UTGIFTER
Drifting medlemmer ‐5 000 ‐6 375 ‐7 000 Post 4500
Annonser‐porto ‐10 000 ‐2 315 0 Post 7320
Møter‐bevertning ‐10 000 ‐7 060 ‐10 000 Postene 7140, 6300 og 7710 
Regnskap‐fakturering ‐10 000 ‐6 495 ‐8 000 Post 6705
Medlemsskap RNH ‐2 000
Kjøp av ekstern ressurs ‐51 000 ‐51 000 ‐51 000 Post 5390
Distribusjon avisa ‐14 000 0 ‐14 000
innkjøp t‐skjorter ‐2 500
Avisa, produksjon ‐82 000
Oppfølging strategiprosess ‐ utvikle arr. ‐25 000 ‐52 810 ‐25 000 Post 6793
Data‐ajourhold ‐10 000 ‐6 375 ‐10 000 Post 4500
Annet ‐10 000 ‐12 607 ‐10 000 Postene 4510, 6890, 7400, 7700, 7793, 7790
Sum ‐145 000 ‐145 037 ‐221 500

ÅRSRESULTAT ‐13 000 24 266 55 900



Valgt på årsmøtet 2016 
 
                                           Valgt år                          På valg 2017             
Styret for Olsok I Tolga:   
Kaj Trana                         2016‐2018 (leder 1 år)  på valg som leder 
Arne Bakken                   2016‐2018 
Anne Buttingsrud          2016‐2018 
Jon Vingelen                   2016‐2017(leder PK)      på valg 
Guri Jortveit                   2015‐2017                        på valg 
Vara:  
Ragnhild Aashaug         2016‐2018                                             
 
Programkomite(PK): 
Jon Vingelen                  2016‐2017 (leder)            på valg 
Inga Trøan Sundt           2015‐2017                        på valg 
Ingunn Bakken               2015‐2017                        på valg 
Anne Lise Lysgård          2016‐2018 
Lina Jordet                      2016‐2018 
 
Valgkomite: 
Bjørg Inger Ryalen         2014‐2017(leder 2017)    på valg               
Trond Erlien                    2015‐2018 
Marit Gilleberg               2016‐2019 
 
Revisorer: 
Johanne Aas Rye             2016‐2018(gjenvalgt) 
Audun Urset                    2015‐2017                        på valg      




