
STYREMØTE 5-2019 LØTEN O-LAG 

tirsdag 3. desember kl. 18.00 

 hos Lars Skramstad 

Til stede: Tove-Kristin Westli, Kristian Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Stine Sønsterud Berg, 
Steinar Libak, Emilie Westli Andersen og Lars Skramstad (referent) 

 

Sak 30/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 2.september 2019 

Referat godkjent. 

Sak 31/2019 Henvendelse fra NOF ang. spørsmål om å arrangere World Cup 2022. 

Vi har blitt forespurt av NOF om å arrangere WC i 2022 3 løp i forbindelse med pinseløpene. 

Vi mener at dette kan være aktuelt dersom Vang OL kan bidra med en del funksjonærer, og 

gjerne i viktige verv.  Einar Lund skulle ta kontakt med Vang OL. Avventer tilbakemelding. Vi 

har terreng som kan være aktuelt.  

Sak 32/2019 Evaluering av sesongen 2019. 

Vi ønsker å satse på hjemmesida framover, noen få har savnet håndboka. Vi ønsker å 

fortsette med Spond og oppfordrer flere til å installere denne.  55 unike starter i 

klubbkøppen.  Aktuelt å kombinere råtass og treningsløp. Tas videre i Sportsutvalget. 

Sak 33/2019 Kriteriene for årets jente- og gutteløper. 

Sportsutvalget drøfter saken videre basert på innspill i møte.  

Sak 34/2019 Årsmøte for 2019. 

Forslag på datoer til årsmøte er 03.02 eller 10.02. Bjørnar booker K-salen. Emilie sender ut til 

komitemedlemmer for å få årsrapporter. Evine kan skrive for rekrutt.  

Sak 35/2019 Mål for sesongen 2020. 

Emilie har forslag om at ungdommene kan lage sitt eget mål for 2020. Hun tar dette opp på 

tacokvelden. Det samme gjelder også om Råtass: hva om det flyttes til torsdag, kan de hjelpe 

til da? 

Sak 36/2019 Litt om økonomi. 

Nye regler for idrettslag for å lage regnskap for å gjøre det enklere. Men, vi gjør det like nøye 

som vi pleier.  

Vi har fått 50 000 kroner fra kommunen for Stolpejakten: for fjorårets underskudd og årets 

tilskudd.  

Vi har tjent ca. 22 500 kr på bedriftso-løp i år. Løten kommune: 2 løp, MjøsRetail/Løten 

Mølle og Sparebanken.  



NM ski-o: ca. 57 000 kroner til hver klubb.  

Nå sendes løperregnskapet ut.  

Totalt sett blir det et veldig økonomisk bra år for oss.  

Sak 37/2019 Sponsor. 

Frank Tore Berntsen leverer Noname. Vi får 20% på grunnprisen til Noname. Tilbud om 

klubbkveld med gode priser på annet utstyr. Steinar gir innspill på kvalitet og design som kan 

gis videre til Noname. Han etterspør også ulike modeller med ting vi vil ha (lommer!) 

Sak 38/2019 Ny lovnorm 

Vi vedtar den nye lovnormen for Løten o-lag etter nye bestemmelser fra NIF.  

Emilie får tak i loven og endrer denne. På årsmøtet må det da velges til kontrollutvalget i 

stedet for revisorer.  

Sak 39/2019 Evt 

Skål og takk for maten, Lars       

 

 

Nytt møte: 13.januar kl.18.00 hos Bjørnar  

 

 

 

 

 

 

 


