
Styremøte i Løten o-lag  
Mandag 6.januar 2014 hos Tove-Kristin og Emilie 

 

Tilstede: Emilie Westli Andersen, Tove-Kristin Westli, Steinar Libak, Kristian Storsveen, Bjørnar 

Bjørke Olsen, Sigurd Dæhli og Inger-Lise Tønsetengen Skårholen(for Ola Brevig).  

 

 

Sak 57/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 02.12.13 
 

Referatet ble gjennomgått og godkjent.  

 

Kommentar:  

Vi betalte ingenting for leie av Skytterhuset for sesongavslutning i år, i og med at vi har betalt for 

fredager før om åra.  

Emilie har laget konto på Mailchimp.  

Voksenopplæringsmidler: Tove-Kristin og Steinar har søkt om midler ifbm. Pinseløpene.  

 

Sak 58/2013 Status ski-o World cup 2014 
 

Det har vært mye befaringer og vi endte med å arrangere på Gåsbu, slik som planlagt. (Med tanke 

på at NM kunne bli flytta fra Molde til Gåsbu). Det er akkurat med snø, kunne godt ha vært mer. 

Blir vel ikke noe problem under VM i 2015.  

 

Alle funksjonærer skal på funksjonærmøte torsdag 9.januar. Der kommer alle til å få info om hva de 

skal gjøre. Bare noen få dager til vi er i gang nå. Arrangementet er i rute.  

 

Det er ikke allverdens deltakelse. Ca. 90 i WC, ca. 40 i Nordisk juniorlandskamp, ca. 80 i 

publikumsløp pr. 06.01.2014.  

 

 

 

Sak 59/2013 Årsmøtet 
 

Årsmøte blir kunngjort i HA, o-tavla og på hjemmesida.  

Alle må skrive årsrapporter. Einar har skrevet løpsstatistikk til rapporten.  

Det blir bestilt kringle på Helsetunet.  

 

Sigurd og Tove-Kristin møter opp på Tingberg kl. 18.30.  

 

Rekrutt og teknisk er på valg. Leder er på valg hvert år. Det står ikke i Loven hvilke komiteer som 

er på valg hvilket år. Styret må komme med et forslag til årsmøtet om at dette tas med når Loven 

skal godkjennes på nytt i år.  Tove-Kristin og Steinar må finne ut av dette.  

 

 

 

Sak 60/2013 Fagkveld for idrettslagene i Løten 

 

Styremøte i Løten idrettsråd onsdag 15.januar. Fra 19.00-21.00 inviteres det til fagkveld. Dette kan 

vi legge ut på hjemmesida som en invitasjon.  

 

 



Sak 61/213 Evt.  

 

Kretsting Hedmark o-krets lørdag 15.februar. Hvem er med? Dette skal velges på årsmøte. Steinar 

spør.  

 

Spillemidler til utstyr. Vi må kjøpe utstyr hvis vi skal få noe. Vi må sende inn faktura i februar og 

kan motta midler i mars. Det er innstilt at vi kan få ca . 8000 kroner. Kristian og Bjørnar må ta 

saken. De bestiller det vi har søkt midler om.  

 

Hjemmesiden er noen år gammel. Skal vi gjøre noe med den? Konklusjon: Vi følger tiden og lager 

en ny hjemmeside. Bjørnar tar oppdraget. Informasjonkomiteen har en oppgave: ila. 1-2 mnd. kan 

vi melde tilbake til Bjørnar hva vi ønsker. Siden bør være gjenkjennbar. Det bør være tydelig. 

Nyhetene er lett tilgjengelig på siden vår og det bør vi holde fast på. Det kan arrangeres kurs på 

hvordan bruke hjemmesiden. Dette vil koste et par tusen kroner kanskje.  

 

Ledermailen har blitt oppdatert. Vi har fått bedre lagringskapasitet.  

 

Personlige sponsorer: Denne saken tar vi på neste styremøte.  

 

 

 

Emilie Westli Andersen 

referent  

 

 


