
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

MANDAG 10. MARS 2014 KL. 18.00  

HOS TOVE-KRISTIN WESTLI 

Tilstede: Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Sigurd Dæhli, Kristian 

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

 

Sak 1/2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 06.01.14 

Referatet ble gjennomgått og godkjent. 

Følgende kommentarer vedr. oppfølging fra forrige referat:  

Vedr. søknad om voksenopplæringsmidler ifbm pinseløpene – ikke fått svar enda. 

Sigurd  og Tove-Kristin representerte på Kretstinget i Hedmark o-krets lørdag 15.februar. 

Spillemidler til utstyr. Det er tidligere sendt søknad om spillemidler, og det forventes at vi får 8-9.000 

kr. Det er bestilt utstyr for 31.000. Kristian sender fakturaen når den kommer. 

Hjemmeside. Bjørnar har kommet langt med denne. 

 

Sak 2/2014 Status Ski-O VM 2015 

Er nå ferdig med Ski-o World cup som var en slags «generalprøve til VM i 2015 

Det har vært evalueringsmøte i hovedkomiteen. Noen småting som kan korrigeres, men ingen store 

ting. 

Det har kommet rapport fra den internasjonale kontrolløren (som er finsk). Det var her mye ros for 

arrangementet. 

Økonomisk ser det ut til +/- 0 i 2014. Dette er positivt. Lover godt for 2015. Økonomigruppa med 

Harald Berge jobber videre med mål om et overskudd i 2015 

Jan Sævig og Svein Godager har tatt på seg oppgaven med å være speakere i 2015 

Sigurd og løypeleggerne skal ha befaring på stadion før snøen forsvinner. 

 

 



Sak 3/2014 Rekrutteringsarbeidet – tiltaksplan, frist 15.03.14. 

Frist for å søke NOF om midler til aktiviteter er 1. april. 

Rekruttkomiteen hadde laget et utkast til «råtass». Dette ble gjennomgått. 

Det var foreslått en treningsavgift på kr. 200,- Denne ble diskutert. Enighet om at 200,- var en ok 

avgift. Det var i første utkast foreslått at dette inkluderte drikke. Det ble bestemt at drikke skal 

deltakerne ha med selv. 

Det har i rekruttkomiteen vært diskutert om yngre søsken (yngre enn målgruppen) burde bli invitert. 

Det var enighet om at dette ikke var heldig da det kunne være til belasting for arrangør som skal ta 

seg av målgruppen. De får selvfølgelig være med, men foreldre/foresatte må da ta ansvar for 

oppfølging gjennom hele treningen. 

Rekruttopplegget vil finne sted på mandager. 7 ganger før og 7 ganger etter ferien, med første kveld 

mandag 28.4. 

Tur-O ansvarlige ved Ole Lien og Leif Martin Kjos kontaktes slik at de kan dele ut stoff og informasjon 

vedr. Tur-O.  

Det var laget en informasjonsbrosjyre. Det mangler her et bilde. Emilie og Bjørnar ser etter om de har 

noe som kan brukes 

Ove Haugereid og Sofie Johansson lager treningsopplegget. Kristian og Stine Sønsterud Berg tar seg 

av kontakten mot foreldre. Nødvendige hjelpere kontaktes og settes opp på rullering. 

Frist for å sette annonse og kalenderinformasjon i Løten avisa er 23. mars. Informasjon om opplegget 

settes inn. 

Det skal sendes en tiltaksplan til NOF. (frist 15.3) Tove-Kristin og Kristian ser på denne sammen. De 

gir beskjed til Lene Kinneberg i NOF om at denne blir sendt i starten på uke 12. 

 

Sak 4/2014 Idrettsskolen 2014 

Løten o-lag skal være med å arrangere idrettskolen våren 2014. 

O-laget har ansvar for uke 18 og 19 hvor både 4. og 5. klasse er med, samt uke 20 og 21 hvor kun 4. 

klasse er med. 

Start mandag 28.4. Det ble bestemt at vi gjennomfører idrettskolen sammen med det øvrige 

rekruttopplegget. (Råtassen) 

 

 

 



Sak 5/2014 Håndboka 2014 

Det ble diskutert i hvilken grad vi skal ha papirversjon av håndboka. Steinar og Tove-Kristin hadde 

vært på kurs i «klubbadmin».  Anbefalingen derfra var at det var lurt å ha papirversjon. 

Det ble vedtatt at vi lager noen færre inn i fjor. Vi går litt tilbake til slik den var opprinnelig. Målet er å 

få den ut til påske.  

Emilie har sendt ut forespørsel til ledere av de enkelte komiteer om innspill og innlegg i håndboka 

med frist på tilbakemelding 8. mars. Det er så langt ikke kommet noen tilbakemelding på dette. 

Det ble nevnt at bl. følgende informasjon må være med: 

O-sportens dag. (29. mai), Finn fram dagen, Tur-O samt pinseløpene. 

 

Sak 6/2014 Informasjon om KlubbAdmin 

Steinar og Tove Kristin hadde vært på kurs i klubbadmin. 

Klubbadmin er bl.a en måte å administrere medlemsmassen i klubben på. 

Fra 1. januar 2014  er det et krav at medlemsregisteret er elektronisk. 

Kan sende ut medlemskontingent via systemet. Kan bruke by-pass.  

Det foreligger også en modul som går på fakturering. Denne er da linket opp mot medlemsregisteret. 

Hvis en ikke benytter denne må fakturering gjøres manuelt som tidligere. Denne modulen vil for o-

laget koste totalt omlag kr. 2.000 – 2.500. (pris pr medlem) 

Det ble vedtatt at o-laget tar i bruk både medlemsmodulen og faktureringsmodulen. 

 

Sak 7/2014 Klubbforsikring 

Pålagt  å ha bl.a. underslagsforsikring. NIF krever dette. 

O-laget bør gå gjennom sine forsikringsordninger. 

Må også sjekke hva slags forsikring vi har på anlegg og utstyr. 

Steinar og Tove-Kristin sjekker ut hva vi har og ser dette mot IF og hva NIF krever. Kommer tilbake til 

dette. 

 

 

 



Sak 8/2014 Informasjon om INPUT v/Sigurd 

Sigurd var på stiftelsesmøte 4.mars. 

(Løten o-lag har tegnet seg for 2 aksje – à kr. 2.500,-. Jfr. styremøte 2.12.13, sak 55/2013) 

Sigurd refererte vedtektene. 

Sigurd hadde på forhånd fått muntlig fullmakt til å undertegne i forbindelsen med stiftelsen.  Det 

lages et skriftlig vedtak i etterkant. 

Sigurd er Løten o-lags  kontaktperson mot input. 

 

Sak 9/2014 Spørreskjema til trenere/lagledere for barn og unge i Løten 

Spørreskjemaet ble gjennomgått og besvart. 

 

Sak 10/2014 Personlige sponsorer 

Det var kommet innspill om hvordan vi forholder oss til personlige sponsorer. 

Det var enighet om at o-laget bør ha noen generelle retningslinjer i forbindelse med personlige 

sponsorer. 

Tove-Kristine sjekker i forhold til NOF, om det foreligger noen retningslinjer. Hvis ikke dette finnes 

lager vi et forslag. 

 

Sak 11/2014 Forslag om stipend til Emilie 

Kristian foreslo at Emilie får et stipend for å være med å ta ansvar for Råtassen. 

12 råtasstreninger. Går fort 2-3 timer hver uke på dette.  

Kristian foreslår ca 10.000.  (ca. 500 pr. kveld) 

Dette ble vedtatt. Kr. 5.000 utbetales nå. Kr. 5.000 utbetales etter ferien. Beløpet blir gitt som 

stipend. 

 

 

 



Sak 12/2014 Evt. 

Tove Kristin har vært på økonomikurs med Erling Sandberg.  

Det har kommet invitasjon til årets kulturkonferanse.  

Løten o-lag har påtatt seg å arrangere bedriftsløp. 3. dag pinse. (10.juni). Det må her skaffes en 

parkeringsvakt,  en person i startområdet etc. 

Det skal arrangeres sprintløp 6. april. Skogsløp. Nærløp kortdistanse Sjømarka. Gjør det enkelt  -en 

A,B og N variant.  Legger påmelding ut på nett på Eventor. Mellomdistanse. Hvis ikke dette lar seg 

gjennomføre p.g.a evt. snø vil det være sprintløp i Løten sentrum som reserve. 

Dekking av samlinger og reiseutgifter. Muligheter for dette. Det er dekket for dette tidligere. Evine og 

Emilie skal til «Venla»  Kan søke i ettertid. 

 

Neste styremøte: 

22.05.14 kl. 18.00 hos Steinar 

 

 

14.03.14 

Ola Brevig 

 

 


