
STYREMØTE 5-2015 LØTEN O-LAG 

TIRSDAG 17. NOVEMBER 2015 KL. 18.00  

HOS KRISTIAN STORSVEEN 

Tilstede: Tilstede: Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Stine Sønsterud Berg, Kristian 

Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Steinar Libak og Ola Brevig.  

 

Sak 37/2015 Godkjenning av referatet fra styremøtet 30.09.15 

Tove Kristin gikk gjennom de enkelte punkter. Referatet ble godkjent. 

 

Sak 38/2015 Sommer-o-skole 2016 (se tilsendt E-post) 

De fleste hadde ikke fått sett noe nærmere på dette da linken ikke har fungert.  Har vi 

ressurser og interesse av å ha et slikt opplegg? 3 dagers opplegg. (ferdig opplegg – dagtid fra 

10-14) Foreligger noe støtte en kan søke om. 

Styret går ikke inn for dette nå. Vi holder heller fokus på råtassen og evt. videreutvikler dette 

i stedet. Dette gjøres ved at vi f.eks. aktiviserer de råtassene vi har enda mer.  

 

Sak 39/2015 Gjennomgang av regler for prestasjonsstipend i Løten o-lag 

Sportsutvalget bør se på alle de støtteordninger klubben har samlet. Inkludert 

prestasjonsstipend. Dette bør være klart til sesongstart. Økonomi v/Steinar bør bli med på 

denne gjennomgangen samt revisjon av de regler og bestemmelser vi har. Dette arbeidet må 

være ferdig før årsmøtet. 

Det ble på årsavslutningen tidligere i høst delt ut prestasjonsstipend for 2015 etter forslag 

fra sportsutvalget og godkjenning av styret via mailkorrespodanse.  

 

Sak 40/2015 Oppbevaring av bilag. 

Etter nye bestemmelser fra 01.01.2015 kan regnskapsbilag makuleres etter 5 år. Styret 

mener at o-lagets bilag som er 5 år eller eldre kan makuleres.  

 

 



 

 

Sak 41/2015 Bruk av sponsormidler 2015 fra Sport8. 

O-laget har ikke tatt ut sponsormidler fra Sport 8 på kr. 10.000 for 2015. I tillegg kan laget ta 

ut inntil 4 par sko for satsende o-løpere. Styret går inn for å bestille pannebånd for 

sponsorbeløpet på kr. 10.000. Dette vil utgjøre ca. 57 pannebånd. Laget bestiller 60 stk.  

 

Sak 42/2015 Søknad om Voksenopplæringsmidler 2015 

Søker om dette for pinseløpene. Bl.a. med bakgrunn i at det var ny løpsleder. 

 

Sak 43/2015 Rekruttpakker 2016 

Har igjen 9 kompasspakker for høgrehendte og 2 for venstrehendte. Det er solgt 14stk. i år. 

Trenger vi flere? Har nok, kan bestille senere. 

Bestiller to rekrutteringsbannere.  

 

Sak 44/2015 Div. info. Fra leder 

Vedr. trofeer, gamle utklippsmapper o.l. Hvor bør dette lagres brannsikkert? 

Kartrommet på skytterhuset bør være sikkert. 

Har rapportert til NOF fra Finn Fram dagen og tur-o og åpningsdag 2015  

Vedr. tilgang bank. Bør flere enn Asbjørn ha dette? F.eks. ved uttak vekslepenger.  Velger og 

ikke å utvide tilgangen her. Den enkelte som trenger vekslepenger tar ut privat og får igjen. 

Gaven på kr. 1.000,-  fra «gullrekka» som ble overrekt ved sesongavslutning brukes på 

ungdomsgruppa. Gi tilbakemelding til giverne om hva vi har brukt de til når pengene blir 

brukt. (Gullrekka består av Halstein Ødegård, Arne Gunnar Barflo, Herleik Nylund, og Erland 

Lilleøkseth og Sven Marken) 

 

 

 

 



Sak 45/2015 Evt. 

Årsmøtet blir man. 8. februar. Tove Kristin kontakter Sigurd Dæhli vedr. lokale. 

Bjørnar og Emilie jobber videre med utforming av logo etc. 

Har begynt å samle farger, skrifttyper etc.  

Kartproduksjon fremover. Utover neste år blir det lenge til løp i Løten (2020) Dette vil gå 

utover kartproduksjonen. Frem til da vil det kunne være en utfordring. Det hugges mye, og 

lite kart blir oppdatert. Vil nok måtte bruke Mosjømarka en del. Hva med Ruskåsen?  

Det er overført kr. 142.000 fra pinseløpskomiteen som er vår overskuddsandel av årets 

pinseløp. Det er i tillegg til dette holdt tilbake kr. 35.000 som er arbeidskapital for 

pinseløpskomiteen.  

 

Neste styremøte tirsdag 26. januar kl. 1800 hos Bjørnar. 

 

 


