
STYREMØTE 1-2017 LØTEN O-LAG 

mandag 27.februar kl. 18.00 

 hos Tove-Kristin Westli 

Til stede: Kristian Storsveen, Stine Sønsterud Berg, Steinar Libak, Lars Skramstad, Emilie 

Westli Andersen og Bjørnar Bjørke Olsen 

 

Sak 1/2017 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.januar 2017. 

Forfall av vara på forrige styremøte. Dette bør stå i referatet.  

I mCash kan vi legge inn hvor mange vi har av ulike klesplagg. Dermed har vi god oversikt 

over hva vi har.  

HA skal skrive en sak om Løten o-lag 40 år. Vi stiller opp til intervju onsdag 1.mars.  

Sak 2/2017 Tiltaksplan 2017 

Søknadsfrist 15.mars. De ansvarlige lager nye mål innenfor sine temaer.  

Sak 3/2017 O-sportens dag/markering av Løten o-lag 40 år. 

Søndag 7.mai. Forslag på Hammeren speiderhus. Må sjekke opp om det er skyting og om 

speiderhuset er ledig (er ledig iflg. det vi har funnet ut). Tove-Kristin kontakter Tom Evensen 

i speidergruppa. Det blir et klubbkøppløp, grilling og kake, aktiviteter/konkurranser for alle. 

Tur-O vil også ha kick-off denne dagen, med salg (Tove-Kristin tar kontakt med Leif Martin). 

Forslag på opplæring av råtassforeldre i kart og kompass denne dagen.  

Løten o-lag står for maten siden det er jubileum. Vi må ha ei jubileumskake, den største 

noensinne.  

Emilie sørger for å få o-sportens dag inn i Løtenavisa. Reklamere på forhånd, ønske alle 

velkommen til å lære å lese kart og bruke kompass. Feire Løten o-lag 40 år.  

Sak 4/2017 Verdens orienteringsdag 24.mai 2017. 

Steinar forespør om en gruppe av pensjonister/folk med fri på dagtid kan være villig til å 

møte opp på dagen.  

Forslag på sted: Klevfos.  

Vi lager noen enkle løyper og har en eller flere EKT-runder. Det blir ikke tidtaking på løypene. 

Kristian har ansvaret for å lage opplegget og ha kontakt med skolene.  

Sak 5/2017 Finn Fram dagen 25.mai 2017 

Samarbeid med HHT og Løiten jeger- og fiskerforening som foregående år. Vi stiller med EKT-

runde (ansvarlig Stine) og salg og markedsføring av turorientering. Tove-Kristin tar kontakt 

med Leif Martin ang. turorientering og tar kontakt med Ole og Inger Marie også, om hva 



dem kan bidra med. Vi arrangerer ikke klubbkøpp denne dagen i år, siden vi har o-sportens 

dag ved en tidligere dato.  

Sak 6/2017 Håndboka 2017 

Frist for innlevering 14.mars. Mål om å få denne ut til medlemmene innen 1.april. Steinar 

sjekker ut hvor mange vi skal bestille.  

Sak 7/2017 NM skiorientering 2018 

Forespørsel fra NOF om NM mellom og NM stafett 17. og 18.februar 2018 på Budor. Kristian 

forespør løypelegger og skuterkjørere, for vi må ha disse på plass for å kunne ta på oss 

arrangementet. Ellers tror vi at vi klarer å stille med funksjonærer de to dagene, kanskje ca. 

20 stk. per dag.  

Sak 8/2017 Evt. 

Vi er invitert til en paneldebatt om kulturminner i Løten 20.april kl. 14.00-16.30. Tove-Kristin 

forespør Ole Lien.  

 

Neste møte blir tirsdag 18.april kl.18.00 hos Stine. 


