
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

MANDAG 24. NOVEMBER 2014 KL. 18.00  

HOS KRISTIAN STORSVEEN 

Tilstede: Tilstede: Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Sigurd Dæhli, Kristian 

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

 

Sak 50/2014 Info om prosjekt om vanskeligstilte barnefamilier v/Elisabeth Dalene, NAV 

Elisabeth Dalene startet med å fortelle litt om prosjektet. 

To-årig prosjekt. Varer til juni neste år. 

Arbeider med et fritidshefte og bygger opp et utstyrslager (på biblioteket). Rettet mot 

vanskeligstilte barn. 

O-laget orienterte om at vi har et tilbud fra ca. 8-års alder. 

Hovedmålet var iflg. Dalene å lage en handlingsplan for økonomisk og sosialt vanskeligstilte 

familier. 

 

Sak 51/2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 13.10.14 

Ikke blitt noe møte med Vang/Hamar vedr. stolpejakt  jfr. forrige styremøte. Vang/Hamar 

blir ikke med på prosjektet. 

Antagelig ikke aktuelt for speiderne å delta på finn-frem dagen og o-sportens dag den 

14.mai. Vi går for denne dagen. NOF sier at på grunn av økonomiske midler skal det 

samkjøres på våren. 

Vi er bundet på denne dagen på grunn av støtte. 

Martin, Iver, Emilie og Evine var med på rekrutteringsturneen «Møt en mester».  Kristian 

Storsveen, Eli Stensli og Tove-Kristin Westli deltok på den andre delen. Her ble det sett på 

suksessfaktorer og utfordringer . Invitasjonen Løten hadde laget i forbindelse med årets 

Råtass ble brukt som eksempel. 

Vedr. KM samarbeid. Iflg. Sissel Ramsborg var det kun Løten som hadde gitt tilbakemelding 

vedr. KM samarbeid. 

Årsmøte 2.mars 2015. Salen er bestilt. 

Info, sportslig, økonomi, og et varamedlem er på valg. 



Tove-Kristin og Steinar hadde vært på seminar om styrearbeid i praksis. Det anbefales et 

møte i måneden. Vi fortsetter som før med litt lengre mellom. 

Tove-Kristin og Steinar hadde vært på kurs i klubbadmin for viderekomne. 

 

 

Sak 52/2014 Status Ski-O VM 2015 

Hovedkomiteen har hyppige møter. Det meste er i rute. 

Mobildekning er ikke på plass enda. Dårlig dekning på skihytta. 

Mangler folk til å arrangere. Dårlig respons fra folk som vil arrangere frivillig. (i etterkant av 

styremøte – den 8.12 har dette nesten kommet i orden. Det mangler kun et par personer) 

 

Arrangeres i tidsrommet tirs. 9 til søn-15 februar.  

Sponsor – ikke så mange som har gitt tilbakemelding på oppfordring om å innhente 

sponsormidler. 

Neste møte i hovedkomiteen er 3.desember. 

 

Sak 53/2014 Status Råtass 

Lite oppslutning om innetrening for rekruttene. 

Muligheter for å bli med ute og inne med de andre løperne. 

Litt for stor forskjell mellom de minste og de eldste hvis alle skal trene samtidig. 

Blir ingen organisert råtasstrening på grunn av liten interesse. Kan bli med på vanlig trening. 

Ons. 17. – julegløggløp.  

NOF har et tilbud på rekruttpakker. To forskjellige kompass. 

Emit brikke, kompass samt o-post.  

Med godt kompass 500,- Det andre 325,- Må bestilles innen 15. desember. 

Vi bestiller 25 stk. 

 



Sak 54/2014 Kort referat fra Pinseløpsårsmøtet 

Tove-Kristin refererte fra pinseløpsårsmøte. 

Inger Marie Øygard ble valgt som info-leder med hjelp av Nina Smestad. Erstatter Gro 

Ellegaard. 

Heretter får klubbene betalt for kartene sine. Dette har ikke vært vanlig tidligere. 

Det foreligger et overskudd på kr. 110.000 Av dette får Løten kr. 59.000.  

Det er budsjettert kr. 168.000 i overskudd neste år. 

Løten kan redusere antallet representanter på årsmøte fra 7 til 5. 

Regnskapet skal heretter revideres av kun en revisor. (av den klubben som ikke er 

økonomiansvarlig) 

 

Sak 55/2014 Forandring av kilometersatsen på kjøring? 

Det er nå 40 øre kilometeren. 

Styret fremmer forslag om å vurdere endring som årsmøtesak. 

 

Sak 56/2014 Kartavtale mellom klubber. 

Foreligger ingen kartavtale nå. 

Løten gir ut kart på forespørsel til naboklubber (Hamar, Stange, Vallset) Det tas ikke vederlag 

for dette. Denne praksis har ikke alltid fungert andre veien, dvs. det kan være vanskelig å få 

ut kart fra naboklubbene. 

Klubber i Sør-Trøndelag har inngått kartavtale om bruk av hverandres kart. Dette fordi de 

ønsker større samarbeid mellom klubbene. 

Tove Kristin gjør en henvendelse til Ringsaker, Hamar, Vang, Vallset, Elverum. 

 

 

Sak 57/2014 Klubbtur 2015 

Forslag om klubbtur til KM. Ilsætra, Pellestova. Lillehammer har KM 

Første helga i september 2015. 



Styret går for dette. 

 

Sak 58/2014 Evt. 

Sigurd refererte fra Årsmøte for Mjøs-O. 

Herman og Sigurd representerte Løten. Fikk gjennom at vi er mellomstor klubb i stedet for stor klubb. 

Betyr kr. 10.000 i stedet for 16.000. i kostnader, Jens Harald Fosheim fortsetter som leder i Mjøs - O. 

Ove Haugereid er vår representant inn i styret.  

Planer for neste sesong hadde blitt diskutert. 

Forslag om at Løten tar Fjelletappen på Budor neste år i Moelven Cup. 

Utdelte priser: 

Evine fikk Skogskarenes pris i år. 

Sigurd har søkt på noen priser.  

Søker idrettsprisen igjen. Søker i år for sølvlaget i NM. (Evine, Emilie og Sofie) 

 

Tove Kristin: 

Invitasjon til dialogseminar fra Løten kommune.   Ole Lien representerer. (idrett og friluftsliv) 

Tilbud om e- timing og o-cad kurs. Har vi aktuelle kandidater?  Marius Øie, Ove Haugereid og Sofie 

Johansson forespørres.   Frist 5. desember. 

Trener 1 kurs vinteren 2015? Har vel ingen pr. nå. Må ha et aktivitetslederkurs først. 

Legger ut på hjemmesiden. Frist 2. desember. 

Melding om vedtak: 

Budor –  kart Gråberget .  Ligger på 4. plass i svar fra Kommunen vedr. tippemidler. Går flere runder. 

Henvendelse fra Lions via idrettssekretær. Spør om bøssebærere til Røde fjær-aksjonen  den 8. 

februar. Dette må vi si nei til på grunn av VM. 

 

Neste møte. 

12 januar kl. 1800 hos Bjørnar. 

 

 


