
STYREMØTE 1-2015 LØTEN O-LAG 

TORSDAG 26. MARS 2015 KL. 18.00  

HOS STINE SØNSTERUD BERG 

Tilstede: Tilstede: Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Stine Sønsterud Berg, Kristian 

Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Ola Brevig og Steinar Libak.  

 

 

Sak 1/2015 Godkjenning av referatet fra styremøtet 23.02.15 

Tove Kristin og Steinar vært på kurs i KlubbAdmin fakturering. Vil ikke gå inn på dette nå. 

Sender ut manuelt som før. 

Bedr. O-løp ok. Skal arrangere 3,5. løp.  

Kakefest 23. april. Første klubbcup. 

Referat godkjent. 

 

Sak 2/2015 Manglende leder rekruttkomiteen 

Stine Sønsterud Berg har tatt på seg dette vervet. 

 

Sak 3/2015 Rekruttarbeidet 2015 

Skolesprinten. 

Det er skaffet til veie litt folk. Må jobbes videre med det for å få et tilstrekkelig antall. 

Viktig med en stødig tidtaker. Samt en myndig en ved start. 

Kristian ordner kart. 

Deler ut råtassbrosjyre til skolen fredag 10.april. Får skolen til å dele ut. 

 

Starter med råtass 27. april.  

Sofie Johansson og Nina Smestad har tatt på seg som trenere/kontaktpersoner for gruppa 

over råtass. Dette blir en ungdomsgruppe. 



Det er kjøpt inn en 25 kompass/brikke tiltenkt premier til høsten. 

Vil velger å låne ut dette til rekruttene.  De som vil bli med videre får tilbud om å kjøpe til 

kostpris. Finner på noe annet til premier. 

 

Sak 4/2015 Idrettsskolen 2015 

Løten O-lag har ansvaret for idrettsskolen mandag 4 og 11 mai. Kjører dette sammen med 

råtass. Enten 4. eller 5. klasse.  

 

Sak 5/2015 Gaver til personer som slutter i verv 

Forslag om at avtroppende styremedlemmer, leder valgkomite, leder tur-o og avtroppende 

revisor får en oppmerksomhet når de trer ut av verv.  

Styret går for det. 

Arne Gunnar Barflo som nå var ferdig som leder av  valgkomiteen får etterlevert gavekort 

som takk. 

 

Sak 6/2015 Profilering av Løten o-lag 

Bjørnar har kommet med forslag om at  o-laget bør ha en «profilplan» 

Noe som er gjenkjennbart. Råtass er en start da vi kjører samme profil i år som i fjor. 

Bjørnar og Emilie jobber videre med en profilplan. 

 

Sak 7/2015 Kartsamarbeid 

Fått svar fra Vang, Vallset/Stange. Disse klubbene er positive. 

Fra Hamar har vi fått tilbakemelding fra Arne Arnesen som er positiv, men han vil høre med 

klubben først. 

Ringsaker er positive, men ikke noe styrevedtak enda. 

Kretsen har imidlertid tatt over initiativet. 

 

 



Kristian skal gjennomgå protokollen fra kretstinget. Får da en oppdatering av hvor saken 

står. 

 

Sak 8/2015 Evt. 

KM: Litt usikkert vedrørende samarbeid med Oppland. Oppland vil bestemme litt selv om de vil være 

med eller ikke. Avhengig av sted. Vurderer fra gang til gang. 

Info fra Tove Kristin: 

Elisabeth Dalene fra NAV lager i samarbeid med Løten kommune et fritidshefte. Jfr. styremøte 

24.11.14 hvor Dalene fortalte om prosjektet om vanskeligstilte barnefamilier. Emilie har sendt inn 

opplysninger vedrørende råtass.  

 

Nytt styremøte: 

Ola, 1. juni. Kl. 2000 

 


