
STYREMØTE 1-2018 LØTEN O-LAG 

mandag 5.mars kl. 18.00 

 hos Tove-Kristin Westli 

Til stede: Tove-Kristin Westli, Kristian Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Stine Sønsterud Berg, 
Steinar Libak og Emilie Westli Andersen 

Frafall: Lars Skramstad, vara Torgeir Volden og vara Marianne Ruud Skjærstad 

Sak 1/2018 Godkjenning av referat fra styremøtet 21.januar 2018 

Referatet ble godkjent.  

Sak 2/2018 Tiltaksplan 2018 

Søknadsfristen er 15.mars. Nye mål er satt. Emilie tar imot mål og limer sammen planen. 

Forslag om pop-up reklame på noen stolper i Stolpejakten som tiltak for å få folk til å komme 

på klubbaktiviteter.  

Sak 3/2018 Verdens orienteringsdag 23.mai 2018 

Vi går for samme opplegg som i fjor med pensjonister som arrangører. Forslag på å ha 

arrangementet ved Idrettens Hus. Ole Lien blir forespurt om å ta hovedansvaret av Steinar. 

Steinar får også tak i medarbeidere. Kristian sender informasjon til skolene. Våre løpere på 

ungdomsskolen kan evt. være medhjelpere om de får tillatelse. Stine undersøker om de får 

lov.  

Sak 4/2018 Håndboka 2018 

Ligger i rute.  Blir ferdig i løpet av uka. Emilie: få inn bilde av Rekruttpakka til salgs. Pris 550 

kr. For de under 16 år. Buff til salg kr. 75 . Lue kan vi ta vekk fra lista, den har vi tomt for.  

Steinar sørger for trykking. Emilie ber Rønnaug om å lage giroer som puttes inn i håndboka.  

Sak 5/2018 O-sportens dag/Finn Fram dagen 

10.mai blir Finn Fram-dagen ved Løiten jeger- og fiskerkoia ved Mosjøen sammen med HHT 

Løten krets og Løiten jeger- og fiskerforening.  

Vi lager vår egen o-sportens dag 6.mai kl.11-14. Bjørnar er løypelegger.  

Sak 6/2018 Hvordan kan vi øke medlemstallet i o-laget? Forslag på aktiviteter 

Blir de som allerede er medlem i klubben mer aktive gir dette positive ringvirkninger.  

1)Dele ut infoark om treninger på bedriftsløp. «Vil du slå kollegaene dine på tirsdag bør du 

trene orientering i klubben på torsdag». Kristian lager ark, Steinar deler ut.  

1) Spond-appen eller arrangementer på Facebook. Vi treffer kanskje ikke målgruppa vår? 

Forslag for få flere medlemmer:  



1)Inger Marie kan dele ut håndbok og giro til alle som er med på Skogstrimmen. Tove-Kristin 

tar kontakt med Inger Marie.  

2) Håndbok og giro legges i tur-o-konvolutter. Emilie og Tove-Kristin tar kontakt med Leif 

Martin.  

NOF fremmer forslag om at alle turorienterere skal bli medlemmer når de kjøper konvolutt. 

Vi synes dette forslaget ikke er så bra, for eksempel fordi mange turorienterere i Løten er 

medlemmer i andre klubber (hytteeiere).  

Sak 7/2018 Har du tanker om hva Idrettsrådet kan jobbe med? 

Bidra i Stolpejakten.  

Sak 8/2018 Leie av gymsal 2018/2019 

Kristian søker samme tidspunkt som i år: Østvang onsdager kl.18-20.  

Sak 9/2018 Idrettsskolen våren 2018 

Onsdag 23.mai og onsdag 30.mai kl.18-19 på Ungdommens Hus. 23.mai kan vi bruke samme 

opplegg som på WOD.  

Sak 10/2018 Evt. 

- På Stolpejaktbrosjyren bør vi kunne ha en QR-kode til lagets hjemmeside. Vi bør også 

skrive litt mer om o-laget på selve brosjyren. Mange vet ikke at det er vi som står bak 

Stolpejakten. 

Stine tar kontakt med OK Tyr for å sjekke hvordan de har klart å øke 

medlemsmassen.  

- Stolpejaktbrosjyrer kan legges ut på FSC, om de tar imot.  

- Årsmøte gav styret fullmakt til å velge representanter til Kretsting og Løten 

idrettsråds årsmøte. På Kretstinget stilte Tove-Kristin Westli og Kristian Storsveen. På 

Løten idrettsråds årsmøte stiller Tove-Kristin Westli.  

- I Hedmark o-krets sitter Unni Øygard som økonomiansvarlig og Torgeir Volden som 

leder av valgkomiteen. Marius Øie ble valgt inn som rekruttansvarlig for to år i år. Det 

mangler en kretsleder og det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte. Det trengs ei 

dame. Kommer kretsen med et forslag vil vi gjerne sende en fullmakt for å vise at vi 

stemmer på denne kandidaten.  

- Vi har sendt inn søknad til kommunen og Hedmark o-krets om støtte til Stolpejakten. 

Vi venter på tilbakemelding.  

- Protokollen fra årsmøtet må signeres for hånd. Tove-Kristin sørger for å få det i 

orden.  

- 10mila: felles opplegg med Mjøs-O. Klubben dekker for de fra klubben som vil være 

med.  

- Steinar sjekker om vi har reklameavtaler som innebærer at vår reklame må stå på 

Pinseløpene sine hjemmeside. Nina må få beskjed.  

- Veileder om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten er 

gjennomgått.  



- Det har kommet et forslag til forbundstinget om endringer i løpsavgift. Dette er 

gjennomgått.  

- Rekruttpakker kan bestilles. Vi bestiller 8 venstre- og 2 høyrehånds pakker. Tove-

Kristin bestiller.  

- Vi har veldig mye klær på lager. Vi bør få solgt unna litt. Tove-Kristin tar med seg den 

6.mai.  

- Nybegynnerkurs for foreldre hadde vært en ide, slik at de kan hjelpe sine egne unger.  

Neste møte blir 23.april kl.18.00 hos Kristian.  

 

 


