
Referat fra  

STYREMØTE 3-2017 LØTEN O-LAG 

mandag 12.juni kl. 19.30 

 hos Tove-Kristin Westli 

 

Til stede: Emilie Westli Andersen, Tove-Kristin Westli, Steinar Libak, Bjørnar Bjørke Olsen, Stine 

Sønsterud Berg,  Kristian Storsveen, og Lars Skramstad 

 

 

Sak 18/2017 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.april 2017. 

Referat ble godkjent. Opplegg på Målia i forbindelse med familiedag 20. august ok. 

Ferieklubben skal ha friluftskole mandag 26. juni, Bjørnar kan delta samt at Stine forespørrer 

aktuelle. NM i skiorientering har vi meldt tilbake at vi ikke har kompetanse til å gjennomføre. 

Mulig det kan arrangeres i Budor området av en annen klubb. 

Sak 19/2017 Innkjøp av førstehjelpsutstyr? 

I forbindelse med en skade på O-løp i vår har det aktualisert seg med førstehjelpsutstyr. 

Tove Kristin kjøper inn. 

Sak 20/2017 Løten orienteringslag har Vipps 

Bl.a er O-klær er lagt inn på Vipps, MCash avvikles i 2018.  

Sak 21/2017 Kontrakt med Skytterhuset 

Prisen for Løten O-lag er kr 10.000,- per år og indeksreguleres hvert 3 år. På helg betales i 

tillegg kr 2.500,- per dag. Vask på hverdager utføres av leietager eller for kr 1.000,-.  

Kontrakten oppdateres med ny informasjon og signeres. Nøkler oppbevares av Marius, Tove-

Kristin, Kristian, Bjørnar.   

Sak 22/2017 Forberedelser til Nammo-cup 

Arrangementet er lagt inn i Eventor, Kristian er løpsleder.  Det søkes å finne en løypelegger.  

Sak 23/2017 Idrettsskolen 2017/2018 

God tilbakemelding fra Idrettskonsulent i kommunen for alle bidrag.  Fått forespørsel om å 

gjennomføre dette 3 kvelder til neste år.  Gir tilbakemelding om at vi kan ta på oss 1 kveld, 

da det har vært få deltagere på 2. kvelden.  

Sak 24/2017 Representanter til generalforsamling INPUT 

Sannsynligvis blir INPUT avviklet på ekstraordinær generalforsamling.  Kristian vurderer å 

reise.  



Sak 25/2017 Night Hawk – hvem reiser på «studietur» i 2017? 

Tove Kristin etterspørrer info fra kommende løp på Eggemoen, som en del av info til å ta 

beslutning om vi skal arrangere Night Hawk i 2020 eller 2021.  

 

Sak 26/2017 Evt. 

Steinar sjekker ut pris på bøff og T-skjorter, aktuelt å dele ut til ungdom i Løten, for eksempel 

under world orinteering day.  

Alt ok ad registering i Brønnøysund.  

Innlands O er avviklet og midlene tilbakeføres kretsene, som for vår krets vil bety at Mjøs-O 

mottar midlene.  

Mottatt kr 2.000,- fra Løten kommune i forbindelse med 40 års jubileet.  

 

Neste møte onsdag 30. august kl 18.00 Steinar.  

 

 

Referent  

Lars Skramstad 


