
Referat fra styremøte i Løten o-lag 14. januar 2013 

Tilstede:  Willy, Sigurd , Kristian, Tove Kristin, Steinar, Bjørnar og Iren 
                     
                                        

Sak 48/2012  Godkjenning av ref. fra møtet 3. desember 

Kjøreregning ligger nå på hjemmesida under ”kontakt oss - viktige dokumenter”. Det kan være 

vanskelig å finne. Det kom forslag om å ha en egen ”dokument side”, der kan også dekningsreglene 

ligge.  

Kjøreregningene leveres til gjeldende komité leder, som sender den videre til økonomi avd. 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 49/2012  Egenandeler ved deltagelse på landslaget 

Dekkes fullt ut, dette står beskrevet i Håndboka.  

 

Sak 50/2012  Lovforslag for Løten o-lag 

Willy hadde brukt malen fra Norges Idrettsforbund og skrevet inn forslag til ny lov for Løten 

o-lag. Lovforslaget må sendes ut/offentliggjøres til lagets medlemmer senest 28.01 for å 

kunne behandles på årsmøtet.  

O-kretsen må godkjenne vårt lovforslag for at vi skal kunne bruke det. Lovforslagsutkastet 

sendes snarest til kretsen, slik at vi vet om det er godkjennes eller om vi må endre noe før vi 

legger det frem på årsmøtet. 

Vi gjennomgikk endringer som kommer i lovforslaget : bl.a. det som omhandler 

familiemedlemsskap, elektroniske medlemslister, varamedlemmer, økonomidelen, innstilling 

til ny valgkomite, ansvarlig person for politiattest.  

 

Sak 51/2012  Styrets rapport 

Willy hadde laget en god rapport fra styret, noen små rettelser og tilføyelser ble foretatt. 

Willy foretar endringene og sender rapporten til Rønnaug. 

 

 



Sak 52/2012 Årsmøtet 2012 

Medlemsregistreringen innføres fra og med 2013. Styret gikk inn for at den som fører 

regnskapet skal være ansvarlig for medlemsregistreringen i Løten o-lag. 

Årsberetningen og lovforslaget skal være tilgjengelig for medlemmene senest 28. januar. 

Stoffet til årsberetningen må snarest være klart. 

Iren ordner med bestilling av bevertning. 

 

Sak 53/2012  Ski-o-VM 

Hamar stiller med leder i hovedkomiteen: Tone Engeseth 

Økonomigruppe som bl.a. skal ta seg av budsjett, regnskap og sponsorer må på plass. Løten 

må stille med en person til økonomigruppa, Harald Berge har tatt på seg jobben. 

Hovedkomiteen har hatt ett møte. 

For at det skal bli noe ski-o-VM arrangement i Norge har NOF og Nordmarka 

skiorienteringsklubb satt som forutsetning at vi ikke kun skal ha seniorer men også få tildelt 

ungdoms EM og junior VM. Dette avgjøres i februar, og neste møte i hovedkomiteen holdes 

etter at avgjørelsen er fattet. 

Områder som er sperret pga arrangementet blir lagt ut på NOF’s side.  

Kartområder som må synfares til arrangementet må avklares. 

 

Sak 54/2012  Pinseløpene 

Pinseløpskomiteen hadde møte 7. januar og der ble det bestemt at medlemmer som er 17 år 

og eldre er funksjonærer. De som er yngre får løpe alle dagene. Tre løp på en samlingsplass 

ble diskutert, kan være vanskelig pga at grunneiere synes det blir for mange dager på samme 

plass. Storskjerm ble diskutert – styret i Løten o-lag synes arrangementet blir oppgradert ved 

å bruke storskjerm. Det kan være lurt for å få større arrangementer senere, og gir god 

kompetanse opp mot evt. ski-o-VM. 

Sprinten i Pinsen har fra 2014 fått navnet Pinsesprinten. Det er ikke bestemt hvor løpene i 

2014 skal gå. 

Vi får voksenopplæringsmidler for arrangementet. 

 



Sak 55/2012  Eventuelt 

a) Tilskuddordninger - ny praksis som stiller større krav til samordning. 

Orienteringsforbundet ønsker å samordne slik at det blir en søknadsfrist å forholde 

seg til ved søkning på tilskudd til : barne-og ungdomsaktivitet, kompetansetiltak, Finn 

Fram dagen, Skole og turorientering . Det vil kreves en handlingsplan for hvordan vi 

skal gjennomføre tiltakene vi søker tilskudd for. Klubbens styre må godkjenner 

handlingsplanen. Mer info kommer 20. januar 2013. 

 

b) Ledermøte i Hedmark Idrettskrets 12 og 13 april – ingen fra styret hadde mulighet til 

å delta 

 

c) Div. skriv fra forbundet om kurs, Tove Kristin ordner så det legges ut på hjemmesida, 

medlemmer kan melde seg på: 

 

- Løypetegnerkurs med OCAD,  

- Turorientering.no 

- Nordisk Ungdoms Leder Leir 2013 

 

d) -     O- kretsen trenger kasserer og ønsker innspill på kandidat fra Løten, vi har ingen 

forslag akkurat nå 

 

- Kretsen spør om Løten kan ta på deg O-Troll leir i 2016 – styret gikk inn for at 

Løten o-lag tar på seg det 

 

Neste møte er årsmøtet mandag 4. februar 2013 på Tingberg. 

 

Løten den 16.01.2013 

Iren (ref) 


