
STYREMØTE 2-2015 LØTEN O-LAG 

MANDAG 1. JUNI 2015 KL. 20.00  

HOS OLA BREVIG 

Tilstede: Tilstede: Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Stine Sønsterud Berg, Kristian 

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

 

Sak 9/2015 Godkjenning av referatet fra styremøtet 26.03.15 

Godkjent ok. 

 

Sak 10/2015 Status Råtass, herunder evaluering 2 kvelder med idrettsskole. 

25-30 stk. hver gang. 17 nye navn første kvelden.  

Fra idrettskolen stilte ca. 16 stk. første kvelden. 

Litt krevende å ha idrettskolen samtidig. Går litt utover våre egne. Bør vurdere å legge 

kveldene med idrettskolen en annen ukedag. 

Mye dårlig vær under råtasstreningene i år. 

Betaling. Sender faktura på mail. 

En time er litt kort. Vurder å legge på et kvarter?? Ble nok gjort det i fjor. 

Konklusjonen er at det går bra med råtass! 

 

Sak 11/2015 Profilering av Løten o-lag – hvor står arbeidet? 

Bjørnar og Emilie har hatt et møte. Avklart hva som skal gjøres fremover. Enig om navnet. 

Løten o-lag. Pinseløpskomiteen må endre logoen da det der det står Løten OL. 

Vi har to beach-flagg. Bør fornyes. Hva bør profileres? Vurderer litt. 

Sponsorer og samarbeidspartnere. Hvordan skal dette profileres? Profileres på hjemmeside 

og arrangementer. Noen av avtalene er flerårige. Arvid følger opp disse  

Eventor og idrettsregistreringa må endres. 

 

 



 

 

Sak 12/2015 Evaluering av Skolesprinten 

13. mai. Ca. 300 løpere. 24 stafettlag. Gikk bra. Fin dag for skolene. Bør skrive ned erfaringer, 

slik at en vet konkret hva en skal gjøre. Travel dag. Burde vært noen avløsere.  

Mye forberedelser med tanke på startnummer etc.  

Må ha med noen flere punkter i invitasjonen om hvordan det skal gjøres for at det skal være 

lik forutsetning. Mye å passe på – Løtenhallen, kunstgressbanen etc.  

 

Sak 13/2015 Draktreklame, jfr pkt økonomi på hjemmesida  

Ajourfører hjemmesiden vedr. reklame på vest. Ikke aktuelt lenger. 

 

Sak 14/2015 Ferieklubben 2015 

Ca. to timers innsats 24. juni. Vi har sagt ja til forespørselen.  

Det er ønske om å ha det rundt hoppbakken etc. Kan ha downhill EKT. 

Satser på slutten på dagen.  

Kristian ordner et opplegg.  

Tove Kristin, Kristian, Evine og Ola er behjelpelige denne dagen. 

 

Sak 15/2015 Div info fra leder 

Avslag om søknad om spillemidler for 2015. For lite midler. Søknaden formelt i orden. 

Fornyes neste år. Bjørnar sender inn på nytt.  

Henvendelse fra Løten Turn om aktiviteter 13. juni. Vi har takket nei til dette.  

Søkt om kulturmidler.  

 

 

 



Sak 16/2016 økonomi 

Steinar har ført fram til nå. 

Fått inn 70.000 av fordring på 100.000. på medlemmer. 

Vi har noen bankkontoer beregne på enkeltkart. Disse er/blir slettet da de ikke lenger er i 

bruk. 

Fått 2.500 fra Sparebanken Hedmark. som gjelder tur-o.  

Fått 7.000 fra Løten kommune på tur-o. 

8.500 på grasrot 

29.000 på medl.kont. 

Sak 16/2015 Evt. 

Bedr. O-løp.  Sprint-stafett (par) 22.september. på Lund. 

 

Pinseløp: 

Neste år har vi ikke kart. Pinseløpskomiteen må bestemme seg fort.  

Hvis det skal gå et løp i Løten må dette bli sprinten som må gå i Engelaugshagan.  Har ikke 

kart til øvrige løp.   

 

Kompass og brikkepakke. 

Vi selger barne/ungdomspakke for kr. 500,-. Vi har 25 stk. Stine tar med på råtasstrening. 

Tar samtidig opp bestilling på treningstøy. 

Selger mot kontantoppgjør. 

Spørsmål om løperthights for barn? Akkurat nå har vi lite på lager.  

 

KM-helga. 5-6 sept. 

Klubbtur. Oppfordrer til å melde seg på. Gjør dette på neste ukes klubb-cup. (Gryllingsætra) 

 

Neste styremøte 24. august hos Steinar. Kl. 19.30. 



 

 

 


