
Referat fra  

STYREMØTE 4-2017 LØTEN O-LAG 

onsdag 30 august kl. 18.00 

 hos Steinar Libak 

 

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

Sønsterud Berg, Kristian Storsveen, og Lars Skramstad 

 

Sak 27/2017 Godkjenning av referat fra styremøtet 12.juni 2017. 

Vips tas i bruk fra neste år. Førstehjelpsutstyr innkjøpt. Kontrakt med skytterhuset er ok, 

men ikke mottatt. Idrettsskolen 23 og 30 mai 2018 for o-laget.  

Sak 28/2017 Forberedelser til finalen i Nammo-cup 16.09.17 

Løpsleder Kristian og løypeleggere Lis og Sigurd.  Tove Kristin ordner kaffe og kaker.  

Sak 29/2017 Gjennomgang sportslige mål 2017 

Ca 30 starter på klubbkøpp, målsetting 40 starter. Evalueres ved sesongslutt. Ca 15 på 

Råtass, målsetting 20. 7 ungdomsløpere på Nammo cup målsetting 10. 7 lag på KM Ringsaker 

målsetting 8 lag. Ringreven mulig målsetting nås. 4 deltagere på o-festivalen.   

Sak 30/2017 Gjennomgang sponsoravtalen m/Sport8 ifbm. Innkjøp av buff. 

Vi lager buff med kart, Bjørnar fikser kart og sender til Steinar som bestiller 250 stk. Buffen 

skal ikke ha Løten o-lag design eller logo, men et o-kart fra Løten.  

Sak 31/2017 Økonomi v/Steinar 

Ca kr 580.000 på bankkonto.  Kart og LAM- midler kr 112.000, sponsorer kr 65.000, bøker     

90-100 solgt. Overskudd på NM mindre enn budsjett. Aktuelt å fryse noen av bankkontoen 

midler på 1 år kr 400.000 til 1,7% rente, Steinar ordner dette med banken. 

Sak 32/2017 Pinseløpene 2018/2019 -løypeleggere og pinseløpsleder 

Kristian forespør Asbjørn som løypelegger til løpet i Stange, Tove-Kristin forespør Bent Ove 

Barmoen Rinden som pinseløpsleder som etterfølger til Einar Lund.   

Sak 33/2017 Bankett etter Huldertrampen i år? 

Satser i stedet på oppgradert sesongavslutning den 8. november, samt kake på selve 

løpsdagen. Tove-Kristin reserverer Skytterhuset 8.november. 

Sak 34/2017 Kompetansehelg – Norges Orienteringsforbund 17 - 19 november 

Legger ut info på hjemmeside, klubben dekker utgiftene for de som melder seg på. 



  

Sak 35/2017 Aktuelt å søke Gjensidigestiftelsen om midler? 

Ikke aktuelt nå. 

Sak 36/2017 Info fra leder 

Night Hawk forespørsel om Trysil området egnet i 2020-2021, kan være interessant for oss å 

arrangere der. Kristian undersøker nærmere.  

Nyhetsbrev fra Hedmark Idrettskrets med fokus på treningsopplegg for barn og unge, ikke så 

relevant for oss å delta på. Tove-Kristin videresender info. 

Sak 37/2017 Evt. 

Nina og Emilie lager et treningsopplegg for ungdomsgruppa med mat.  Løten O-lag dekker 

mat.  

Tore Stenseth inviteres til neste møte for å orientere om stolpejakten, og at vi tar en 

evaluering på opplegget. 

Bør vurderes om stolpejakt står uet til etter høstferien.   

Kartavtale i Innlandet bør løses, Kristian drøfter med Arne Arnesen.  

 

Neste møte mandag 16 oktober kl. 18.00 hos Stine.  

 

 

Referent  

Lars Skramstad 


