
STYREMØTE 3-2015 LØTEN O-LAG 

MANDAG 24. AUGUST 2015 KL. 19.30  

HOS STEINAR LIBAK 

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

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

 

Sak 17/2015 Godkjenning av referatet fra styremøtet 01.06.15 

Ble gjennomgått og godkjent. 

Sak 18/2015 Gjennomgang av Tiltaksplan – hvordan ligger vi an? 

Styret gikk gjennom denne.  

Konkluderer med at planen blir fulgt. Ligger godt an. 

Rekrutteringsturneen. Kolliderer med Huldertramp og bankett. 

Hvordan kan vi nå medlemmene? Ble diskutert. Prøver å være noe mer aktiv på SMS. 

Forhåpentligvis nå noen fler raskere. 

Henter tlf.nr ut fra medlemsliste i KlubbAdmin. 

 

Sak 19/2015 Delta på stand under Pultost- og akevittdagene 2015 

Inger Marie Bjørke, Ole Lien og Tove Kristin Westli har begynt å jobbe med saken. O-laget skal 

stå på stand med Løten kommune og speiderne.  Det lages en liten løype med poster. 

 

Sak 20/2015 Bedrifts-o-løp 22.09.15 – mannskap? 

Kristian spør om mannskap. Er langt på vei allrede. Viktig å være mange nok. Må finne en lur 

løsning vedr. kart og brikke ved veksling. 

 

Sak 21/2015 Sesongavslutning 2015 

I og med at det skal arrangeres bankett etter Huldertrampen 31.oktober, må vi ha den 

ordinære sesongavslutningen en annen kveld. Gjerne en ukekveld. Styret går inn for onsdag  

14. oktober kl. 18.30. Trond Skjærstad er kontaktet for reservering av skytterhuset. 



Sak 22/2015 Skolesprinten 2016 – hva med terreng? 

Går fint å bruke terrenget i Skøyenhagen. Kartet på revideres. Finnes alternativer, men det 

er en fordel at arrangementet er rundt  Løtenhallen. 

 

Sak 23/2015 Div. info fra leder 

Kommet terminlister 2016-2019. Info fra NOF. Tilbud om å ta diverse arr.   

Pinseløpene 2016 blir i Elverum. 

Kulturmidler – fått 8.922,- 

Forespørsel om høringsuttalelser fra kommunen vedr. fremtidig arealplan.  

Ledermøte Hedmark idrettskrets. 4-5 september.  Tove Kristin stiller fredag kveld. 

O-troll leir i midt-regionen. Oppland og Grue har arrangert. Ikke fått til noe i Midtregionen. 

Ikke aktuelt i år da det blir for sent. 

Veien videre med Mjøs-O. Møte 19. oktober kl. 1900 i Brumunddal. Noen må stille der. 

Emilie stiller for Mjøs –O. Kristian blir med. Prøver å få med Sofie Johansson. 

Sak 24/2015 Evt. 

Gamle permer. Hva gjør vi med dette? Noe skal i statsarkivet. Protokoller etc. Noe står på 

skytterhuset. Noe har Tove Kristin.  

Hvis statsarkivet digitaliserer papirene er det ønskelig å få papirene tilbake til o-laget. Ikke så 

stor risiko om det skulle skje noe da. (brann, vann, tyveri). Tove Kristin snakker med 

bibliotekaren.  

Styret diskuterte om Evine skal få betalt kr. 10.000 for å være «råtasstrener» Styret 

konkluerer med at dette videreføres fra i fjor, og at Evine får 10.000,- som lønn. 

 

Neste styremøte blir onsdag 30.september kl. 18.00 hos Emilie i Heggvegen 6. 

 

 

 

 

 


