
Referat fra  
STYREMØTE 5-2017 LØTEN O-LAG 

mandag 16. oktober kl. 18.00 

 hos Stine Sønsterud Berg 

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

Sønsterud Berg, Kristian Storsveen, og Lars Skramstad. 

 

Sak 38/2017 Evaluering av Stolpejakten 2017. 

Tore Stenseth var spesielt invitert siden han har hatt ansvar for Stolpejakten 2017. 

1260 deltakere på stolpejakt, særlig godt opplegg. Aktuelt å aktivisere skolen mer 

neste år. Kan være en aktuell skolekonkurranse. Starter planlegging tidlig på 2018.  

Steinar lager regnskap til Tore. Aktuelt å finne alternative finansieringsløsninger for 

2018, kommunen bør være svært aktuelle.  Kan være sponsorer på hver stolpe.  

Aktuelt å lage lenke for å støtte stolpejakten og benytte VIPPS til betaling. Tore følger 

opp neste år. Tove-Kristin undersøker med VIPPS koding.  Premiering blir nær det 

samme opplegg som Røros har.  

  

Sak 39/2017 Godkjenning av referat fra styremøtet 30. august 2017 

Tove-Kristin deltar på kompetansehelg.  Ungdomsgruppa har hatt kveldstrening. 

Steinar har tatt opp om gebyr i banken, de har nå kuttet gebyr i sin helhet. Tove-

Kristin og Steinar arbeider med å få bedre dokumentasjon på VIPPS. 

 

Sak 40/2017 Representanter til Pinseløpskomiteen 2017-2019. 

Pinseløpsårsmøte foreløpig 15. november. Løten skal ha leder og IKT ansvarlig ifølge 

plan. Aktuelle kandidater drøftet, Tove-Kristin og Kristian forespørrer. Kristian, Geir 

Ola, Steinar, Oddveig Anne og Tove-Kristin deltar på pinseløpsårsmøtet. 

 

Sak 41/2017 UK Løten o-lag 

Sportsutvalget får ansvaret for å bemanne uttakingskomiteen for Løten o-lag.  

  

Sak 42/2017 Sesongavslutning 2017 – innhold. 

Påmelding i Eventor eller SMS 

Kristian og Emilie lager invitasjon, inviteres kl. 17.30.  

Sportsutvalget gjennomfører premieutdeling 



Konkurranse med grupper. 

Det er gratis å delta i forbindelse med 40 års jubileum  

Tove-Kristin sier noen ord i forbindelse med 40 års jubileum.  

 

Sak 43/2017 Søknad utstyrsmidler 

Søknadsfrist 18 oktober, søker på tilskudd til strømaggregat.  

 

Sak 44/2017 Støtte til ungdomssamling? 

Det gis støtte til ungdomssamling.  

 

Sak 45/2017 Innkjøp av hengende enheter uten bukk? 

Det planlegges å kjøpe inn 20- 30 stk som er klare til våren.  

 

Sak 46/2017 Evt. 

- Når det kommer tilbud om nye rekruttpakker fra NOF bestilles flere. 

- Buff deles ut på sesongavslutning. 

- Arrangørseminar 22 oktober, o-laget dekker kostnaden, Tove-Kristin deltar. 

- Oppfordring til sportsutvalget om å lage et opplegg for å delta på Nord-Jysk i mars 

2018. 

 

- Neste møte torsdag 14 desember kl. 18.00 hos Lars 

 

 

Referent Lars Skramstad.  

 

 

 

 


