
REFERAT FRA STYREMØTE 3-2016 LØTEN O-LAG 

MANDAG 18. APRIL 2016 KL. 18.00  

HOS LARS SKRAMSTAD 

 

Tilstede: Tove-Kristin Westli, Steinar Libak, Bjørnar Bjørke Olsen, Kristian Storsveen, Stine 

Sønsterud Berg, Lars Skramstad og Emilie Westli Andersen 

Sak 11/2016 Godkjenning av referatet fra styremøtet 10.03.16 

Tiltaksplan vedlegges referat. Tove-Kristin har forespurt pinseløpsleder om 

løypelegger og Løten skal ha 1 løypelegger i 2018 og 2 løypelegger i 2019. Vi jobber 

med å få på plass ass.løpsleder i 2018 og løpsleder i 2019.  Tove-Kristin har søkt Sulland 

fondet om kr 10.000 til Råtass. Kristian har vurdert en SMS løsning for påmelding til 

klubbaktiviteter, foreløpig avventes dette. 

Sak 12/2016 Løten o-lag 40 år 2017 

Steinar drøfter med Erland Lilleøkseth og/eller Hans Marius Skjærstad om å skrive i 

Lautin i forbindelse med jubileet.  Tas opp igjen til etter sommeren. 

Sak 13/2016 RÅTASS – alt klart til oppstart? 

Bør ha medlemskontingent barn kr 200,- i stedet for kr 150,- medlemskap + 50,- for 

råtass. Råtasstrenere godtgjøres etter timer. Første Råtass-trening er 25.april. 

Sak 14/2016 O-sportens dag/Finn Fram-dagen 5.mai 

Tove-Kristin deltar på møte 25 april sammen med de andre samarbeidspartnerne 

som er: Barnas Turlag, og Løiten Jeger og Fiskeforrening. Det er vanlig klubbcup løyper; A, 

B og N løyper 

Sak 15/2016 Trener 1-kurs – datoer? 

Aktuelt med oppstart trener 1 kurs etter sesongen i år/november 2016. Vi har 

antydet ca 10 deltagere totalt på kurs, gjennom 2 helger. 

Sak 16/2016 Verdens orienteringsdag 11.mai 2016 

Kristian organiserer tilbud om opplegg på Klevfos for barne- og ungdomsskoler og 

inviterer. Aktuelt å forespørre en pensjonist som kan være o-lagets representant på 

arrangementet.  Skolene arrangerer o-løpet i egen regi på basis av rammene fra O-

laget. 

Sak 17/2016 Orienteringsuka 2016 er 6-12 juni 

Vi benytter de aktiviteter vi har og lager blest om disse, aktuelt å invitere pressen på 

arrangementer.  



Sak 18/2016 Grentilskudd for ski-o? 

Ski-O kan gjennomføres sammen med Nordbygda/Løten ski i området stadion, Tove-

Kristin drøfter opplegg med Sigurd.  

Sak 19/2016 Evt 

 Tove-Kristin representerer Løten O-lag i Idrettsrådet. 

 O-laget søker om gavemidler hos Sparebanken Hedmark på råtass.  

 På 2 treningsløp oppfordres det til å «ta med en venn».  Aktuelle treningsløp er 12. 

mai og 25. august.   

 Kartet på Budor bør gås over før pinseløp neste år, Bjørnar ansvarlig.  

 

Lars Skramstad - referent 


