
STYREMØTE 2-2019 LØTEN O-LAG 
tirsdag 23. april kl. 18.00 
 hos Kristian Storsveen  

 

 

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

 

 

Sak 11/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 18.mars 2019 

Råtass-tur til VM lørdag 17.08.2019, mest aktuelt å leie minibuss kr 1500,-. Det drøftes med 

Råtassdeltagere om dette er interessant. Kristian søker om leie av gymsal. Idrettens dag 

utgår 4. mai. 3 reiser på O-løp i London 20-22 september.  

Sak 12/2019 O-sportens dag 2019 på Fløta.  

Blir også sprintcup. Trenger noe mer mannskap, antar 100 - 120 deltagere.  Kristian 

forespørrer aktuelle medhjelpere på bedrifts o-løpet.  Tove-Kristin bestiller kake. Salg av 

klær/utstyr. Eli handler inn pølser mm. Emilie og Evine lager natursti.  Kristian lager 

invitasjon og Emilie legger det ut på nettsida vår.  

Sak 13/2019 Pinseløpene 2020. 

Forslag til plan 

2020 Løten 

2021 Hamar 

2022 Løten 

Forslag om å benytte området ved skytebana og Fløta/Brynsåsen som «nye» områder for 

2020. Kortdistanse og langdistanse på skytebanen 1. og 2.  pinsedag, mellomdistanse i 

Brynsåsen. 

Sak 14/2019 Hvordan få med flere på våre arrangementer, for eksempel på treningsløp?  

Vi kan benytte Spond som påminnelse, Marius administrerer.  Aktuelt å benytte på bl.a. O-

sportens dag også.  Råtass og klubbkøpp arrangeres sammen på et arrangement.  

Sak 15/2019 Div. info fra leder 

Vår søknad om tilskudd til stolpejakt behandles i kommunen 7. mai.  Stolpejaktbrosjyre 

distribueres til alle husstander i Løten.  

Årsmøte i Idrettsrådet, Sissel Trætteberg er leder, Tove-Kristin nestleder. 

O-lag er tildelt kr 5.500 i aktivitetstilskudd. 

Tur O utvalget har meldt interesse/forespørsel om stolpejakt skog. 

Sak 16/2019 Evt. 



I Løten sentrum vil det være en del arrangementer i sommer (Sommer i Løten), kan være 

aktuelt å profilere seg i den forbindelse. 

Emilie forespørrer Magne om å gjennomføre en treningsdag.  

Vi vurderer om det er behov for postboks det kommende året. 

 

Neste møte 17. juni kl. 18 hos Steinar. 


