
STYREMØTE 4-2018 LØTEN O-LAG 

onsdag 5.september kl. 18.00 

 hos Tove-Kristin Westli 

Til stede: Bjørnar Bjørke Olsen, Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Kristian 
Storsveen, Steinar Libak, Marianne Rud Skjærstad og Stine Sønsterud Berg. 

Forfall: Lars Skramstad 

 

Sak 25/2018 Godkjenning av referat fra styremøtet 13.juni 2018 

Referatet ble godkjent.  

Ferieklubben gikk bra, Bjørnar hadde hjelp av Henriette og June. Ca. 30 deltakere.  

Løpsleder til ski-o har Tove-Kristin forespurt Sigurd. Vi oppfatter det slik at Sigurd tar på seg 

ansvaret. Datoer blir 19.-20.januar, antakeligvis på Gåsbu. Det blir Hovedløp og NM 

mellomdistanse.  

Forspurt om det blir noen norgescup i pinsen i 2020 eller 2021. Svaret fra NOF var at det var 

kun om vi kunne tilby testløpsrelevant terreng for junior-VM i Tyrkia. Det kan vi ikke.  

Dermed bør vi tenke på om vi skal ta på oss noe hovedarrangement i 2021 eller 2022.  

Sak 26/2018 Hettegenser ønskes av ungdommene. 

Det bør være mulig å få til da dette ønskes av ungdommene. Steinar undersøker priser. June 

og Henriette har forslag på hvordan den skal se ut. Kan tilby at andre medlemmer også kan 

kjøpe denne.  

Sak 27/2018 Ungdomssamling høsten 2018. 

Det er bare å velge seg en dato å arrangere. Forslag fra Torstein om å invitere Magne Dæhli 

til å ta en økt med ungdommene. Nina kan snakke med Magne, for dette bør vi prøve å få til.  

Sak 28/2018 Sesongavslutning 2018. 

8.november kl. 17.30. Det blir mat fra Bakken Øvre. Lars bestiller mat og lager invitasjon. 

Påmelding.  

Tove-Kristin bestiller kake med bilde av Sigurd på i Elverum. Tove-Kristin booker 

Skytterhuset. 

Sak 29/2018 Kakefest for Sigurds 3 VM-gull? 

Det blir under sesongavslutninga.  

Sak 30/2018 Danmarkssamling 2019. 

Ungdommene er gira på å dra til Danmark og Nord-Jysk 2dages.  Sportslig tar det til 

etterretning.  



Sak 31/2018 Løten o-lag delta på familiedag i Koiedalen 6.oktober? 

 

Tove-Kristin er villig til å møte opp. Hun forespør aktuelle medhjelpere.  

Sak 31/2018 Evt. 

- Vi har inngått en samarbeidsavtale for bruk av kartet Brynsåsen Nord med OL Vallset/Stange 

fram til 2027.  

- Forespurt Sport8 om han vil komme på Huldertrampen. Han vil gjerne komme.  

- Spørreundersøkelse om treningsløp. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Kanskje føler folk 

litt lite forpliktelse til å møte opp, siden det går igjen at de ser an vær, terreng og om de har 

tid. Vi bør kanskje se på om vi skal samarbeide med andre klubber og arrangere treninger i 

Løten annenhver uke.  

- Vi har hatt foreldreopplæring i kompass på Råtasstreninga 3.september. Her deltok 11 stk. Vi 

arrangerer en kveld til 24.september.  

- Råtassnatta 19.september. Stine deler ut lapp og Emilie lager nyhet på hjemmesiden.  

- Tove-Kristin bestiller pizza til Råtassavslutning og booker Skytterhuset til 1.oktober.  

- Løten kommune deler ut Ildsjelpris og Kulturpris. Vi bør sende inn et forslag på en av våre 

egne. Kristian er et forslag fra oss.  

- Vi arrangerte ungdomskveld med grilling og quiz på Klevfos. Det satte de pris på.  

- Vi har fått tildelt Idrettsskolen onsdag 22.mai og 29.mai 2019.  

- Styremøte i Løten idrettsråd er 11.september 2019.  

- Vi har ryddet opp i kleslageret og fått solgt unna en del gamle klær. Men vi har fortsatt 

fryktelig mye klær, også av det nye designet. Vi gir 25 % på den nye kolleksjonen. Det legges 

ut på hjemmesiden.  

 

Neste styremøte blir hos Kristian mandag 22.oktober kl.18.00.  


