
STYREMØTE 2-2018 LØTEN O-LAG 

mandag 23.april kl. 18.00 

 hos Kristian Storsveen 

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

 

 

Sak 10/2018 Godkjenning av referat fra styremøtet 5.mars 2018 

Møtereferat godkjent.  

Finn Fram Dagen 10 mai sammen med Jeger og Fisk ble drøftet, O-laget kjøper pølser.  

Torstein Berg lager EKT løype på Finn Fram Dagen.  

O sportens dag 6. mai kl 11 på Klevfos. Lars/Eli ansvarlig for sosialt og servering.  

Sak 11/2018 NM ski-o 2019 

Vi har mottatt henvendelse om å arrangere NM ski-o 2019 sammen med Vang OL.  

Arrangementet kan være et null arrangement.  Tove Kristin drøfter med Vang OL om det er 

aktuelt, viktig at de eventuelt stiller med ledere, Løten O-lag kan være støtteapparat under 

NM ski-o.  

Sak 12/2018 Forberedelser O-sportens dag 6.mai.  

Arrangementet blir på Klevfos kl 11. Emilie og Evine ansvarlig for leker.  

Sak 13/2018 WOD – info til skolene m m 

WOD er 23 mai, arrangeres ved ungdommens hus, Kristian har sendt ut informasjon til 

skoler. Kristian ordner kart.  Steinar forespørrer Karl Petter Opsahl som leder, Stine og 

gullrekka kan bidra.  

Sak 14/2018 Plastdugnaden, se E-post 

Kan være mest aktuelt for ungdomsgruppa, aktuelt for ungdomsgruppa Emilie leder 

prosjektet.    

Sak 15/2018 O-festivalen i Oslo – hvordan motivere folk til å delta? 

Fossum IF fyller 100 år i 2018 og arrangerer o-festivalen helga 22-24 juni. Sprinten går på 
Fornebu og skogsløpene går fra Skytterkollen i Bærumsmarka. 

O-festivalhotell blir Scandic Fornebu, og det blir også samlingsplass for sprinten på fredag 
kveld.  

Målsetting om at vi deltar med 20 deltagere, Kristian lager info om treningsløp og O-

festivalen til bedriftsoløpere.   



Sak 16/2018 Stolpejakten 2018 

Det er tegnet inn 60 poster på kart og 40 legges ut før ferien og 20 etter ferien.  Starter opp 

mest sannsynlig ca 15 mai.  

Sak 17/2018 Reklamen på hjemmesida – hvordan vil vi ha den? 

Ser ut som det fungerer som det skal, fungerer særlig bra på mobil og antar at det blir 

økende bruk på mobil framover. Emilie gir tilbakemelding til Rønnaug.  

Sak 18/2018 Evt 

• Ferieklubben 28. juni, Bjørnar fikser opplegg sammen med ungdommen.  

• Ekstraordinært kretsting på Elverum tirsdag 24. april, deltagere fra Løten per telefon 

om det er saker å behandle.   

• Rendalen Orienteringslag forespør om utstyr, vi har dessverre intet brukbart. 

• Pinseløpsleder Torstein Berg godt i gang med planlegging.  

• Løten Idrettsråd melde inn styremedlem Tove Kristin og vara Lars 

• 23. og 30. mai Idrettsskolen, kan benytte opplegg etter WOD, Tove Kristin og Stine 

følger opp.  

• Input er registret som AS, kan avvikles. Stormølle kan benyttes fortsatt etter 

opplæring/avtale, står på Espern.  

• Neste møte onsdag 13. juni kl 18 hos Steinar 

 


