
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

MANDAG 10. JUNI 2013 KL 18.00 HOS STEINAR 

Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola 

 

Sak 21/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.04.13 

Jfr. sak 13. Idrettsprisen er nå utdelt. Evine får denne pga sine o-prestasjoner. 

 

Sak 22/2013  Status rekruttopplegg 2013 

Hvordan er status i forhold til tiltaksplanen vår. Det må være fulgt opp det som står 

der slik at vi får midlene regner jeg med. Kristian informerer 

Annonsering. 

Info sender til HA tavla vedr. høsten.  

Kristian har sendt inn til Løten avisa. Emilie sender inn en ny en for høstavisa.  

Skole har fått info. Ikke satt opp på noen butikker. 

6 nye rekrutter. 3 foreldre vært med på løp. 

Torsdag er ikke ideell dag på grunn av kollisjon med fotballtrening. Får ikke gjort så 

mye med dette for i år, men bør hensyntas neste år. 

Kristian ordner med papir som skal ut til skolen når skolen begynner på igjen til 

høsten. Dette å ut mandag i uken skolen starter. Kan bruke kontaktpersonene som 

ble benyttet under skolesprinten for utdeling. 

Har hatt arrangement på u-skolen. Ove hadde med lærere.  

Kristian skal skrive «fyldig rapport» til NOF vedr. skolesprinten. 

 

 

 

 



Sak 23/2013 Status VM Ski-O 2015 og World cup 2014 

 Status Ski-O 2015 og World cup 2014 

Sigurd informerer her. 

Det Hadde vært møte og befaring i hovedkomiteen 6. juni. Planleggingen fortsetter. 

Økonomigruppa er i gang. De jobber på si. Har mange ideer om hvordan de skal 

finansiere arrangementet. Ivar Stuan ikke interessert. Har kontakt med Jan Arild 

Jonsen – to be more – for sponsing . 

Forberedelsen går etter planen. 

 

 

Sak 24/2013  Registering i Enhetsregisteret Brønnøysund 

Registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Vi må gjøre et styrevedtak på hvordan vi vil ha signaturrettigheten. Skal hele styret 

måtte signere slik som det var tidligere i vinter, eller skal vi ha bare 2 personer med 

signaturrett? 

Holder at to i styret har signaturrett sammen. Hele styret trenger ikke signaturrett.  

Asbjørn Schjerve og Tove Kristin Westli signerer i fellesskap.  

 

Sak 25/2013  NOF`s rekrutteringsturne 

NOF`s rekrutteringsturne 

Les E-post fra Sissel Ravnsborg. Dette er vel noe vi bør takke ja til? 

Bør takke ja til dette. Viktig å sette krav til hvem som skal delta etc. Kan være aktuelt 

å samle flere klubber, men nå vil de treffe en og en klubb. 

Styret sier ja til dette. 

 

 

 



 

Sak 26/2013  Momskompensasjon 2013 

Momskompensasjon 2013 

Les E-post som jeg videresender. Er dette noe vi skal søke på? Jeg forstår det 

nesten slik…… 

Steinar skaffer tilveie tall. 

(fått spillemidler på i overkant av 70.000 vedr. Sjømarka) 

 

Sak 27/2013 Pinseløpene 

Evalueringsmøte pinseløpene. (Steinar har vært på møte) 

Stort sett veldig bra tilbakemelding på løypene, men for vanskelig for klasse 11-12. 

Hamar og Løten burde rekruttere løypeleggere. Kursing. 

Steinar mener vi bør gripe fatt i dette og gjøre en jobb her. Kurse og rekruttere. 

Veldig bra med samme arena i tre dager.  

Budor om to år. 

 

Pinseløpene 2014. 

Diskusjon om vi på sikt skal ha to eller tre løp når det er mellom år, dvs. ikke 

norgescup) 

Må være to løp etter hverandre. 

 

Ikke helt kontroll på telt. Måtte låne av Vang. 

Styret mener evt.  pinseløpskomiteen  bør kjøpe telt. Vi har nok til daglig drift. 

Ole Lien hadde luftet spm. om det kan være aktuelt for Løten o-lag å kjøpe 

Gjerdestolper (plast). Trenger vi dette? Ferdige gjerder? Kan få leid av Nordbygda Ski.  

Hadde vært lettvint eks. på skolesprint. Pinseløpskomiteen bør kjøpe 100. (forslag). Vi 

bør kjøpe ca. 25. 



Enheter: 

Vi har mange å gå på. Det er mange som skal slutte å fungere før vi ikke klarer våre 

småarrangementer 

Pinseløpene vil ha overskudd i 2013 – noe i overkant av budsjett som var 120.000. 

 

Pinseløpene 2014 vil bli arrangert ved flystripa-mosjømarka. Løpene må være to 

dager etter hverandre. 

 

Evt. 1 

Moelven-cup. 21.8 (mellomdistanse med individuell start) 

Samlingsplass?? Forslag på å spørre Ole Hans eller Paul om lån av sætra. 

Sigurd ref: Mangler løypelegger. Sigurd kan legge løyper, men da må noen andre ta 

løpslederjobben. Bør være noen andre enn styret. 

Trenger 7-8 stk. til å arrangere 

Kan spørre Ole Hans om han vil være løpsleder.  

Arne Skårholen kan være aktuell. (har i ettertid tatt dette på seg) 

Ole Lien 

Knut Magnar. 

Tove Kristin kan ta en spørrerunde og melder fra til Sigurd . 

Medhjelpere: 

Stine og Torstein Berg 

Knut 

Kristian hjelper Arne Arnesen  

Iren. 

Ove er speaker. 

 

 



Evt. 2: 

Servering førstkommende torsdag. Hvor mange møter opp? Vanskelig å få 

forhåndspåmelding. Harald har noe mat etter pinseløpene i fryseren.  Kan kanskje 

få dette?  Konklusjon.: serverer pølser. 

Hvordan få folk til å møte opp på våre arr? 

Evt. 3: 

Styremøte i idrettsrådet i kveld. Det skulle informeres om fordeling av kulturmidler.  

Kulturminner: vi har søkt midler på tur-o. Avslag på første søknad. Tilfredsstilte ikke 

kravene. (søkt på 10.000)  

Søker på ny nå.  

 

Evt. 4: 

Spm: 

Brukte o-klær?? Finnes dette? 

 

Evt.5: 

Willy gull i veteran NM. 

 

Evt. 6: (steinar) 

Mange frister. Burde ha en kalender. 

 

Nytt styremøte: 

 

Sigurd. 

26. aug. kl.1800 

 

 

 



 

 

 


