
Referat fra styremøte i Løten o-lag 3. desember 2012 

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

Sak 42/2012  Godkjenning av ref. fra møtet 22. oktober 

Kommunestyresalen er reservert til årsmøtet. 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 43/2012  VM i ski-orientering 

Pga kort frist gjorde styret et vedtak pr. mail  som ble oversendt NOF v/Jan Arild Johnsen.:  

1. Løten o-lag blir med på arrangementet av VM i ski-orientering i 2015. 

2. Sigurd er Løten o-lags representant i hovedkomiteen. 

3. Sigurd, Harald, Kristian og lagets leder blir ressursgruppe i forhold til Ski-o-VM 2015 

Løten o-lag ønsker ikke å ha arrangementet i vinterferieuka pga at det kan være vanskelig å 

finne noen til å arrangere, evt. vansker med overnattingsplasser. Ønsker å ha det etter 

vinterferien. 

Diskuterte alternative samlingsplasser til de 5 konkurranse dagene. 

Sak 44/2012  Årsmøtet 4.februar 

Hvert utvalg/komité redegjorde for hvor langt de hadde kommet med sin årsrapport. Willy 

delte ut utkast til årsrapport fra styret. Han ønsker tilbakemelding på denne før neste møte. 

Ferdige rapporter sendes på mail til Tove Kristin fortest mulig. 

Sak 45/2012  Mjøs -O 

Årsmøtet ble avholdt 26.11. Sigurd og Hermann møtte fra Løten. Styret i Mjøs-O vil i 2013 se 

på kontingenten i forhold til medlemmer i de ulike o-lagene. Kontingenten har vært det 

samme selv om antallet medlemmene som lagene har med i Mjøs-O har forandret seg en del 

de siste årene. Løten o-lag er et av lagene som har få deltagere med nå i forhold til tidligere. 

Mjøs-O skal nå i gang med vintercup. 

 

 

 



Sak 46/2012 Rekruttering 

Det har vært rekrutteringssamling i Hedmark o-krets, Kristian, Sigurd og Ole møte fra Løten 

o-lag, i tillegg var Jenni der fra NOF og Sofie fra Mjøs-O. Det er kjempeviktig å satses på 

rekruttering framover. Referat fra møtet var lagt med sakslista til styremøtet. Tiltak i Løten-

o-lag ble lagt frem:  

*Valgkomiteen bør finne personer som skal være med i rekrutteringskomiteen, velges på 

årsmøtet.  Lis vil være med, kjempebra!  

*Innetreningen på onsdager i gymsalen på Østvang bør være for alle, både rekrutter, yngre 

og eldre for å få til et godt miljø.   

*Mulighet for å samarbeide med Nordbygda/Løten – ski 

*Gode skolekart på alle skolene – oppdatere de som er gamle/der det har skjedd 

forandringer. Dette bør prioriteres. Bjørnar tar med seg dette inn i sitt utvalg. Tårnskog 

kartet bør også oppdateres, det samme med kartet ved Lund skole med mye forandringer i 

boligområdet. Dette hadde vært fint å ha som sprintkart. Dersom noen yngre har et ønske 

om å synfare, kunne et skolekart være et fint område å starte med. 

 

Sak 47/2012  Eventuelt 

*Vi har fått tilsendt sesongplan 2013 (fra NOF). 

*Løten o-lag deltar ikke med stand på Vertskapsforedraget på Klevfoss 12.12.12. 

*Løtens Idrettspris 2012, fristen for å melde inn kandidater er forlenget til januar 2013. 

Løten o-lag bør melde inn Evine for hennes gode resultater 2012. Sigurd sender forslaget på 

kandidat til Idrettsrådet. 

*Kjøreregnings malen på hjemmesida er ikke oppdatert. Her skal det stå at ”kjøreregning 

sendes til komité leder” – lederen sender så regningen videre til Steinar etter å ha sjekket og 

attestert den. Tove Kristin ordner dette. 

*Årsmøtet 4.februar – det informeres i avisen om dato senest fire uker før møtet. 

 

Neste styremøte mandag 14. januar 2013 hos Bjørnar. 

 

Løten den 16.12.2012 

Iren (ref) 


