
STYREMØTE 4-2016 LØTEN O-LAG 

ONSDAG 8. JUNI 2016 KL. 18.30 – 20.30 

HOS STEINAR LIBAK 

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

Kristian Storsveen, Stine Sønsterud Berg og Marianne Rud Skjærstad 

 

Sak 20/2016 Godkjenning av referatet fra styremøtet 18.04.16 

Referatet ble godkjent. Kommentarer:  

Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra Sullandfondet ennå.  

WOD ble gjennomført i Løten. Det ble ny rekord på verdensbasis. I Løten var det ca. 270 stk. 

med. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra de fleste skolene. Vi burde kanskje brukt klippetenger 

på postene slik at elevene kunne kontrollert at de var på rett post.  

Orienteringsuka er denne uka og vi fikk fint oppslag om Råtass i HA.  

Sigurd er positiv til at vi kan arrangere et enkelt ski-o-løp til vinteren.  

Sak 21/2016 Status Råtass - info fra Stine. 

Vi har flyttet ned på Klevfos etter godt oppmøte ved Løtenhallen. Noe redusert oppmøte de 

første gangene på Klevfos (styrtregn ene gangen). Denne uka var det 25 stk. igjen og det er 

bra.  

Vi sender ut betalingsinformasjon på mail til Råtassene.  

På Nammo-cup har vi ikke fått med så mange som vi har håpet på.  

På klubbkøppen er det derimot flere som har møtt opp og dette er bra. 

Stine handler inn til sommeravslutninga som vi skal ha 13.06.16 

Forslag på å arrangere en Råtassleir i Løten i stedet for å delta på o-troll-leir i Oppland.  

Positivitet til å jobbe videre med dette.  

 

Sak 22/2016 Aktivitetsdag for små og store på Målia 21.08.16 kl. 11.00-15.00.   

Vi har fått spørsmål fra Barnas Turlag om vi ville delta på denne dagen med for eksempel 

EKT-runde og presentasjon av turorientering.  

Vi blir med på dette om vi får med noen folk. Tove-Kristin forespør aktuelle kandidater.  



Sak 23/2016 Utarbeidelse av fullmaktsmatrise – Tove-Kristin/Steinar informerer om 

jobben videre. 

Vi lager et forslag på fullmaktsmatrise.  

  

Sak 24/2016 Sportsutvalget og UK`s rolle når det gjelder løpere til stafettlag? Oppklaring. 

Sportsutvalget må komme mer på banen, men det er også opp til løpere å melde fra om at 

de er interessert i å løpe utvalgte stafetter.  Vi bør jobbe sammen.  

Vi begynner å informere de som kan være aktuelle til NM sprintstafett 2017.  

 

Sak 25/2016 NM Sprint 2017 – litt samsnakking om hva vi tenker før møtet på Hamar. 

NM sprint i Hamar sentrum har et større overskuddspotensiale enn NM-uka i 2007.  

Et godt sportslig arrangement er ønskelig.  

Medlemmene i klubbene kan selge små sponsoravtaler og til sammen kan dette bli mye 

penger.  

Sak 26 Evt 

Vi har laget et skjema for kasseoppgjør som vi skal bruke fra og med nå. 

Vi har fått 10 000 kr fra Sparebanken Hedmark som utbetales 13.juni.  

Vi må bestille overnatting til KM-helga i Os. Vi lager et skriv for å dele ut på bedriftsløp for å 

få med den eldre garde. Vi må også jobbe for å få med oss ungdommer også. Kristian spør 

om Herman kan bestille overnatting. Emilie takker nei til Vang OLs tilbud om overnatting i 

lavvo.  

 

 

 

Nytt møte: 

onsdag 31.august kl.18.00 hos Kristian i Sollien (Englaugshagan 12) 


