
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN 

(kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver 

sak) 

Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.13 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått. Det ble presisert at Hamar ok stiller 

med leder (Tone Engeseth) i økonomigruppa for O-ski VM, og ikke i hovedkomiteen 

som var notert i styreprotokollen. Etter denne korrekskjonen ble referat fra forrige 

styremøte godkjent. 

 

Sak 2/2013 Kommentarer fra revisor vedrørende årsregnskap for 2012. 

Revisorene har levert et brev hvor de bla har kommentarer til løperregnskapet, 

attestasjon og disposisjonsrett på konti. 

U.T. regner med at Steinar kan si noe mer om dette. 

Pkt.1: Tas til etterretning. Utskrifter pr. balansedag ble levert i ettertid. 

Pkt.2: Attestasjon kan godkjennes ved at leder bekrefter på mail, og utskrift av mail 

legges ved bilag. (over 5.000,-) 

 Herman attesterer vedr. startkontingent og overnatting. 

 Løpsavgifter attesteres av den som lager fakturaen. 

Reiseregninger vedr. Norgescup og sportslige samlinger sendes Sigurd for attestasjon. 

Sigurd sender videre til Einar Lien. 

Asbjørn skal foreta alle inn og ut betalinger på bakgrunn av attesterte bilag. 

Einar har oversikt over løpsregnskapet. Reiseregninger som skal dekkes utlignes mot 

løpsregnskapet i stedet for å utbetales der hvor O-laget har penger til gode. 

Det sendes en kopi av alle bilag til Steinar slik at han kan være ajour med 

bokføringen. 

Pkt.3: Manglende utfakturering ble diskutert. Steinar og Einar bør/skal ha et møte 

med Herman slik at fakturering for deltakelse på samlinger, turer etc. faktureres 

fortløpende. De skal «hjelpe» Herman litt med dette. 



Pkt. 4: To stk. skal disponere kontoen. Det ordnes slik at Steinar får innsynsrett. 

Steinar disponerer imidlertid ikke kontoen siden han avstemmer. Gamle 

disposisjonsretter skal nå være slettet. 

Sak 3/2013 Representant til Løten idrettsråd. 

 Hvem fra styret skal møte her? 

Det bør være en kvinnelig representant. Tove Kristin stiller fast. (Iren har stilt før). 

Neste møte 6.3. Ola stiller som stedfortreder på dette. (ble senere utsatt) 

Sak 4/2013 Håndboka 2013 

Skal vi gi ut håndboka i papirversjon? Spørsmål fra infokomiteen. Legge den ut på 

hjemmesida i stedet og ha noen papirutgaver til rekruttarbeidet.  I 2012 kostet 

trykken 3.300,- pluss porto av noen utsendinger. 

Det ble diskutert om vi fortsatt skal ha papirversjon. Betyr ikke så veldig mye 

økonomisk. Ca.kostnad på 3.300. Det ble diskutert om vi skulle spre den til flere 

husstander. Må i såfall evt.  bygges opp på en annen måte for å synes, og vinkles noe 

mer mot hva vi driver med. Det ble også påpekt at det må brukes mer bilder for å nå 

et bredere publikum. Hvis en slik ide blir realisert kan nåværende håndbok legges på 

nett. Papirutgaven som evt. distribueres gjøres enklere. Bør kanskje kun omfatte 

nærmiljøet og lokale løp. Konklusjon ble at Kristian, Tove Kristin, Rønnaug, Nina og 

Emilie samt rekrutt tar et møte for å diskutere nærmere. 

Sak 5/2013 Strategisk plan for Løten o-lag 

NOF har vedtatt en strategisk plan fram til 2020. Kretstinget vedtok mål for Hedmark 

o-krets. Ut i fra de målene skal klubbene lage sine egne mål. Planen må inneholde 

tiltak, tidsfrister og ansvarlige for å nå målene. Se dokumentet fra kretstinget sak 7A. 

 Det vises til ref. fra kretsting pkt. 7. (se vedlegg i mail fra Tove Kristin 18.2.13) 

På bakgrunn av forbundets plan har kretsstyret utarbeidet forslag til strategisk plan 

for Hedmark O-krets. Etter at denne plan er vedtatt skal klubbene utarbeide egen 

planer. Dette ble diskutert noe. Det ble konkludert med at styremedlemmene ser på 

dette litt hver for seg, men skal ha fokus på følgende: 

- Hvor er vi når målet er nådd? 

-  Hvilke delmål skal vi ha? 

- Målene må være oppnåelige og målbare og  

- alle mottakere må forstå målet.  



Det kom innspill om at vi må bli flinkere til å bruke HA-tavla samt avisa generelt. 

I sak 7A fra kretstinget vises det til handlingsplan som samlet viser hvordan klubbene 

skal gjennomføre tiltakene de søker tilskudd for. Klubber som setter tiltak i system vil 

bli prioritert.  Det vises i den sammenheng til sak 11 på vår saksliste (tiltaksplan), som 

igjen viser til mail sendt fra Bjørnar Valstad til Tove Kristin (videresendt til oss 18.2) 

Det ble diskutert om strategisk plan og tiltaskplan som Valstad viser til egentlig er det 

samme. Tove Kristin kontakter Bjørnar Valstad for å finn noe mer ut av dette. 

Ref:Valstad; 

«Det er satt som et krav at klubben har en enkel tiltaksplan for vise hvordan 
klubben har tenkt å gjennomføre tiltakene for å generere økt rekruttering og 
medlemsvekst. Denne tiltaksplanen skal legges ved når søknad sendes (legges inn 
til slutt i skjemautfyllingen)  
Tiltaksplan må godkjennes av klubbens styre før innsending av søknad om 
tilskudd.» 
 

Søknadsfrist for tilskudd er 15.mars. 

Det ble derfor vedtatt at styret må komme med innspill om tiltak innen 5. mars. Dette 

sendes Tove Kristin. 

 

 

Sak 6/2013 Medlem 2 til valgkomite i Hedmark orienteringskrets 

 Mangler ett medlem til valgkomite. Har vi noe forslag? 

 Løten har ingen kandidat. 

 

Sak 7/2013 Kandidat til styringsgruppa for Innlands-O 

Kandidat til styringsgruppa etter Margrethe Ruud Skjeseth, som skal være fra 

Hedmark. Har vi noe forslag å komme med? 

Løten har ingen kandidat å melde. 

 

 

 



Sak 8/2013 Rekruttering 2013 

Her må vi vel se på hvordan vi skal jobbe. Hva skal vi gjøre for å nå nye rekrutter? Det 

har vært en rekrutteringsturne rundt i landet. Det kan leses om det i siste Veivalg, og i 

E-posten jeg videresender fra Bjørnar Valstad. 

«Dnb Challenge» er det nye skoleopplegget som erstatter skolesprinten. Dette er 

også et nasjonalt foretagende. Det er ønskelig å få det til i mai som tidligere. Det ble 

også foreslått å få med ungdomsskolen, men da er det nok hensiktsmessig at dette 

evt. blir en annen dag enn barneskolene. 

Spørsmålet er hvordan skal vi få ungdom (og voksne) over på orientering? Faste 

kvelder? Fast oppmøtested? (eks. Grefsum, eller Rokosjøsaga). Bør en ha en 

klubbkveld med  idè –dugnad? Rekruttkomiteen tar et møte så fort som mulig og 

kommer med forslag. 

Sak 9/2013  VM Ski-O 2015 

 Regner med at Sigurd har noe info å bidra med her. 

Vi er (nesten) tildelt junior-ungdomsmesterskap. Det er ikke formelt i orden, men 

Løten er eneste søker. Det jobbes ut fra at vi får hele arrangementet. 

Hovedkomitè vedr. VM Ski-O 2015 er på plass. Leder økonomi og sponsor er på plass. 

Alle klubbene har meldt inn en representant. Harald Berge stiller for Løten. Budor 

Skistadion må leies. Det blir her en leiekostnad. (kr. 10.000 for NM sist vinter) Mye er 

på plass vedr. arrangementet rundt midten av mars.  

 

Sak 10/2013 Løpsrapportering skal gjøres i Eventor 

 Løpsrapportering 

Se E-post fra Jan Arild Johnsen. Mulig dette er klart for flere av dere, men jeg ønsker 

at vi ser litt på det. 

Det er løpsleder/dataansvarlig som skal skrive rapport og legge inn i Eventor. 

Løpsleder/dataansvarlig avslutter (lukker). Man må ha tilgang. Kan tildeles til de som 

trenger det. Pr. i dag bør dette være Tove Kristin, Kristian og Herman. Herman ordner 

tilgang for Tove Kristin. (Kanskje Kristian) 

Ved større arrangement søkes NOF om å åpne i Eventor. Dette gjøres to år i forveien. 

Mindre arrangement åpnes direkte.  

 



Sak 11/2013 Søknad om tilskudd 2013 fra Norges orienteringsforbund 

 Søknad om tilskudd fra NOF. Ønsker at vi ser på info fra Bjørnar Valstad. 

Det henvises til sak 5., og det henvises til mail fra Bjørn Valstad vedr. søknad om 

tilskudd. Det bør søkes om tilskudd til kompetansetiltak. (Kristian) Pinseløpene er 

eksempler på arrangement det kan søkes om tilskudd til.  

Frist for å søke er 15.mars.  

Det undersøkes videre om tiltaksplan og strategisk plan er det samme. (Tove Kristin 

jfr. sak 5) 

 

 

Sak 12/2013 Evt. 

- Tove Kristin refererte fra invitasjon fra HFK vedr. kurskveld 14.3 og å skrive 

søknader om tilskudd, og hva en kan søke om vedr. kunst/kultur. «den store 

tilskudddagen»  

 

- Det hadde også kommet invitasjon fra Løten kommune til  Løten kommunes 

kulturkonferanse vedr. søknader. 

 

- Bedrifts-o-løp. Løten er satt opp med stafett den 19.8.13. Det er ikke ønskelig fra 

Løten sin side å arrangere stafett i år. Løten ønsker å arrangere bedrifts o-løp 21.5 

og benytte pinseløpløypene. Tove Kristin har gjort en henvendelse til Odd Riise 

vedr. ovenstående, men fått svar at alt er på plass med unntak av stafett den 

19.8. Styret lurer litt på hvordan alt kan være på plass siden svarfristen vedr. 

bedrifts o-løp var 1. mars……..Det er skrivende stund ikke avklart hva som gjøres 

vedr. arrangementet. 

 

- Løten o-lag har fått mulighet til å uttale seg om revisjon av kommuneplan. Hver 

og en går evt. inn på kommunens hjemmesider. Evt. kommentarer sendes Tove 

Kristin innen 15.3.  

 

 

Neste styremøte hos Ola tirsdag 9.4.13 kl. 18.00. 


