
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

MANDAG 2. DESEMBER 2013 HOS BJØRNAR BJØRKE OLSEN. 

Tilstede: Tove Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Bjørnar Bjørke Olsen, Sigurd Dæhli,  Kristian 

Storsveen, Steinar Libak og Ola Brevig. 

Sak 48/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 14.10.13 

Referat fra styremøtet den 14.10.13 ble gjennomgått og godkjent. 

 

Sak 49/2013 Rekrutteringsturneen – se tilsendte E-post 

Det var sendt ut informasjon rundt rekrutteringsturneen på forhånd. 

Styret går for rekrutteringssamling 28. januar kl.1700 til 2100. Endelig tidspunkt ikke helt avklart. 

Det ble vurdert dithen at ikke hele styret trenger være med den 28.januar. Hele styret bør imidlertid 

være med på forarbeidet. 

Vedrørende forarbeidet samles styret den 6. januar for å diskutere nærmere. Lis Dæhli, Ove 

Haugereid, Ole Lien og Leif Martin Kjos inviteres til å være med på dette forarbeidet. 

Styret foreslo at hver enkelt ser på det tilsendte før møtet det 6.januar 2014. Det lages så et samlet 

innlegg til NOF. 

Hver enkelt som skal melde seg på via Eventor. 

 

Sak 50/2013 Status rekrutt – rapportering, tilbakemelding, tildelte midler? 

Det er iflg. Kristian Storsveen ikke mottatt noen tilbakemelding på det siste innsendte vedr. 

rekruttarbeidet. (Det er mottatt tilbakemelding på tidligere innsendt. (skolesprint) 

Kristian Storsveen sjekker opp dette.  

Sesongrapport er ikke sendt enda. 

 

Sak 51/2013 Status ski-o World cup 2014 

Sigurd Dæhli refererte status fra forberedelsene til ski-o. 

Det har sviktet litt på jobben vedr. innhenting av sponsormidler. 



Økonomigruppa har sjølv tatt tak. 

Det er gjort noen grep for å redusere kostnadene, og det jobbes mot et nullbudsjett. 

Innhenting av sponsor for neste vinter kan muligens sikre pluss. 

Har nå 14 navn fra Løten som skal være med å arrangere. 

Det skal være infomøte/funksjonærmøte for alle arrangører på Gåsbu torsdag 9.januar 1830 . 

 

Sak 52/2013 Godtgjøring kartarbeid. Steinar har noe her. 

Det forelå en kommentar fra revisor vedrørende utbetaling av godtgjørelse for kartarbeid. Det forelå 

noe usikkerhet hvorvidt dette var oppgitt i hht. gjeldende lover og regler. Steinar Libak  følger opp 

dette. 

 

Sak 53/2013 Leieavtale Skytterhuset 

Vi betaler 10.000 i årlig leie. Avtalen er i utgangspunktet 3-årig, men går så lenge ingen sier den opp. 

Det ble stilt spørsmål om hva leieavtalen innbefatter. 

O-laget har bl. a. fri adgang til kontor. Vi har tilgang på møterom samt fri bruk av 1. etg. 

Bruk av huset til større arrangementer på lørdager er ikke inkludert. Arrangement på fredager er 

inkludert i avtalen. 

Det viser seg at o-laget likevel  har blitt fakturert for bruk på fredager. Tove Kristin følger opp dette. 

 

Sak 54/2013 Årsmøtet 2013 

Årsmøte blir avholdt tirs. 4.2.14 i kommunestyresalen på Tingberg. 

Info  annonserer i HA 4 uker før,  (senest. 7. januar) samt på hjemmesidene. Frasigelser av verv 

sendes  Steinar Libak senest 2 uker før, 21.januar 2014. 

Det må innhentes rapport fra alle komiteer. 

Tove Kristin Westli tar kontakt med Einar Lien vedrørende oversikt over antall starter i løp, og 

Hermann Bakke ang resultater. 

Bevertning – kaffe/te og kringle. 

 

 



På valg: 

Leder, (Tove Kristin Westli), leder rekruttkomite (Kristian Storsveen) og leder teknisk komite. (Bjørnar 

Bjørke Olsen)  

Medlemmer av utvalgene velges ikke på årsmøtet, men valgkomiteen kan komme med forslag.  

Steinar Libak (valgkomiteen) kontakter Rønnaug Sagbakken vedrørende ajourhold av hjemmeside. 

 

Sak 55/2013 INPUT REGION HAMAR 

Sigurd Dæhli refererte fra årsmøtet i Mjøs-O 

Det var valgt nytt styre i Mjøs-O: Leder Jens Harald Fossheim.  

Sigurd Dæhli hadde tatt opp at vi betaler for mye til Mjøs-O i forhold til størrelsen på Løten o-lag. 

Dette har Sigurd tatt opp før også. Men han fikk heller ikke i år gjennomslag for dette. 

Vi betaler 16.000 for å være med et år til. Protokollført i Mjøs-O at de vil se på modellen til neste år. 

Input Region Hamar: (et slags mini innlandsolympiatoppen) 

Har vært jobbet med et par år allerede. 

Har vært info-møte på NT.  

Flere foredragsholdere på info-møte.  

Skal Løten o-lag kjøpe aksjer her? 5.000 pr. aksje. Vi får tilgang til kompetanse mm.  

Kan få tilgang til spesialist ved skade. Tilgang til samlinger.  

Styret mente det var defensivt å ikke være med. 

Konklusjon: kjøper en aksje. Sigurd melder tilbake til Tommy. 

 

Sak 56/2013 Evt.  

Bjørnar: e-post til medlemmer. Mail chimp. Kan få dette gratis inntil et visst antall. Inntil 2000 mail i 

måneden. Web basert. Emilie sjekker opp dette. 

Grasrotandelen: 

Så langt i år i overkant av 13.000 kr. Kan gå inn via en spillktonto. 

Kartavtale: 

Klubber i Sør Trøndelag inngått fri bruk av andre klubbers kart. Kan få tilgang o-cad. 



Ser på dette og kommer tilbake til om dette er noe for oss. Se mail fra Tove Kristin. 1.12 

Kurs i o-cad / tur-o  lør. 25.jan. 11-15 

Ole Lien, Leif Martin Kjos og Tove Kristin Westli drar til Gardemoen vedr. kurs tur-o 

Lis Dæhli blir med på o-cad delen. 

 

Kurs i timing tidtakerprogram 23. mars 

Kristian Storsveen deltar. Prøver å få med seg Arild Hesselberg Indby 

Ovenstående kurs legges ut på hjemmesiden som  tilbud til alle. 

 

Voksenopplæringsmidler. 

Tove Kristin stilte spørsmål om dette er noe vi skal søke på?   

Er noen kroner å få. Følger med og evt. søker når den tid kommer. 

 

Drakter mm 

Jfr. mail fra Harald Berge. Ikke aktuelt for oss. 

 

Neste styremøte 6. januar kl. 18.00 hos Tove-Kristin 

Starter med møte vedr. rekrutteringsturneen kl.1800-2000 

Styremøte 2000-2200. 

 


