
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

TORSDAG 22. MAI 2014 KL. 18.00  

HOS STEINAR LIBAK 

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

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

 

Sak 13/2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.03.14 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 14/2014 Status Ski-O VM 2015 

Sigurd refererte fra arbeidet i Ski-O VM komiteen. Komiteen har akkurat hatt 

hovedkomitemøte. Neste møte vil være med befaring.  

Fremdrift går som planlagt. 

Økonomigruppa har varslet at de trenger hjelp til å skaffe sponsorer. Det viser 

seg å være vanskelig å få noen få store, og satser nå mot flere små.  

Løypene er «grovlagt». Videre kartarbeid fortsetter etter pinse. 

Tove Kristin tar på seg å være kjøkkensjef. 

 Willy Libak må kontaktes for å sikre tilgang på  internett. 

 

Sak 15/2014 Status Råtass 

Kristian refererte at det var veldig bra oppmøte på råtass. 25-33 stk. hver gang. 

Totalt 36 forskjellige. 17 stk. har vært med alle gangene. 

De er ivrige og engasjerte. Styret er meget godt fornøyd med arbeidet og 

resultatet her. 



Tove Kristin har kontaktet HA – de kommer og dekker råtass førstkommende 

mandag. 

Steinar følger opp at avgiften på 200,- blir betalt. Føres da inn som 

medlemmer. 

Det var forslag om at de som er med på råtass bør følges opp med noe 

vintertrening etter at sesongen er over. Dette for å holde kontakten til neste 

sesong. 

Styret diskuterte om o-laget burde ha stand/løype på pultost/akevittdagene. 

Styret  velger å heller bruke ressurser på råtass/torsdagstreningene. 

Bjørnar fremmet ideen om «Kultur-O» kunne være et satsingsområde for o-

laget. Dette vil være et lavterskel tilbud i tillegg til vanlig tur-o. Dette foregår i 

nærområdet, og vil også ha en historisk vinkling. Det kreves imidlertid 

ordentlige kart. Ideen oversendes tur-o. Det blir uansett ikke noe før tidligst 

2015. 

 

Sak 16/2014 O-sportens dag 29.05. 2014 

Bjørnar legger løyper. N-C-B-A  løyper. Vinner tid ca. 20 min. 

Bruker parkeringa og øya på saga på lik linje som i 2013. Sigurd har snakket 

med Kildahl om at dett er ok. 

Ola kjøper inn 100 pølser og 100 hamburgere, samt brød, lomper og det som 

hører til. Pluss drikke. 

Kristian har 30 pølser fra før som vi benytter. 

Mona, Ola og Emilie baker kake. Emilie baker to. 4 stk. kaker burde holde. 

Ola hører med Ole Lien om han tar med grill. 

Alle i styret trakter en kanne kaffe, samt tar med varmt vann. 

Det begynner Kl. 11.00. Arrangørene må møte før. 

 



Sak 17/2014 Gjennomgang av samarbeidsavtale Pinseløpene. 

Avtalen er fra 2007. Revidert i 2009. 

Avtalen ble gjennomgått for å se om det er endringer. 

Stiller spørsmål ved om det er nødvendig med 7 personer som kan stille på 

årsmøte. Utover dette ser ikke styret grunn til å endre på avtalen. 

Tove Kristin sender tilbakemelding til Arne Arnesen. 

 

Sak 18/2014 Arrangering av bedrifts-o-løp. Spørsmål om dugnadshjelp. 

Det var kommet forespørsel fra statens vegvesen om vi vil være teknisk 

arrangør når de skal ha bedrifts o-løp den 12. august. 

Styret var positive til dette. Kristian tar på seg å legge løyper. Innkaller øvrig 

dugnadshjelp. 

Vi har kontroll på bedriftsløpet som arrangeres i etterkant av pinseløpene. 

 

Sak 19/2014 Hva er status skolekart? 

Bakgrunn for spørsmålet er at kartet på Østvang begynner å bli litt dårlig. 

(Tårnskogen) 

Bjørnar har en del på gang, og det er muligheter for at Tårnskogen er ferdig 

utpå høsten. Men dette er langt fra sikkert. 

Kart i sentrum er ok, de øvrige skolekartene trenger en oppdatering, men det 

blir ikke i år. 

Disse skolekartene er en del av næro-løp kartene. 

 

 

 

 



 

Sak 20/2014 Div info fra leder 

Det er Innkjøpt 30 gjerdestolper i glassfiber og en tønnegrill. Ole driver og 

ordner telt. 

Avslag om søknad om spillemidler for Mosjømarka grunnet manglende midler. 

Søknad i orden, kan søke neste år. 

Avslag om søknad om Budor, Gråberget. Søknaden har mangler. Bjørnar tar 

kontakt for å undersøke kva som er galt. 

Kulturmidler. Løten o-lag har fått kr. 8.363 kroner. 

Invitasjon til kartkonferanse VM-italia 

Idrettens ID. Ny påloggingsløsning. 

Klubbadmin: Tove Kristin og Steinar har sett på medlemsregisteret her. Dette 

er overført fra en eller flere andre lister. Oversiktlig og greit, men må ryddes for 

gamle medlemmer etc. 

Kommunen tilbyr kurs i Tilskuddsportalen 26.05. Tove Kristin stiller. 

Politiattest. Gyldig i tre år. Styret som skal definere hvem som skal ha 

politiattest. Styret går for at Ove Haugereid slipper da han har dette via sin 

lærerstilling på ungdomsskolen 

 

Sak 21/2014 idrettskolen 

Idrettskolen. Ble ikke noe i vår, da vi  ikke kunne bruke mandager. Vi har uke 19 

og 20 i 2015. Kan da bruke mandager, og kjører dette sammen med Råtass. 

Tove Kristin gir tilbakemelding om at vi tar to kvelder.  

 

 

 

 



Sak 22/2014  klubbforsikring. 

O-laget har ikke klubbforsikring. Laget har fått tilbud fra IF. 

Styret foreslår av vi først avdekker behovet, for så å spørre om tilbud fra to 

selskap. 

Det vi vet at vi må ha er underslagsforsikring, samt at vi bør ha 

utstyrsforsikring.  (pc, enhetet) 

Sak 23 Eventuelt 

Ingenting 

 

Neste møte:  

Hos Ola mandag 18. august kl. 19.00  (og ikke 18.00 som vi pleier) 

 

 

 

 


