
STYREMØTE 6-2015 LØTEN O-LAG 

TIRSDAG 26. JANUAR 2016 KL. 18.00  

HOS BJØRNAR BJØRKE OLSEN 

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

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

 

Sak 46/2015 Godkjenning av referatet fra styremøtet 17.11.15 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 47/2015 Forberedelser til årsmøtet. 

Årsmøtet er man. 8.februar kl. 1900.  

Vi serverer frukt – diverse. 

Sakslista skal ut en uke før.  

Ny lov må vedtas. Må bruke Norges Idrettsforbund sin lov. 

Medlemskontingent: Styret foreslår uendret. 

Behandle idrettslagets organisasjonsplan: Ingen endring 

Valg: Jan Henrik Lien tar dette. (formann valgkomiteen) 

Nytt medlem i valgkomiteen 

Ny revisor – dvs. erstatning for Grethe Olsen. 

Ny nestleder.  

 

Sak 48/2015 Regnskap 2015  

Steinar gikk gjennom regnskapet i hovedtrekk. Det ligger an til å bli overskudd. 

 

Sak 49/2015 Forslag til budsjett 2016. 

De det gjelder leverer budsjettall til Steinar innen tirsdag 2. februar. 



Sak 50/2015 Rekruttarbeidet 2016 

En diskusjon ang. hvorvidt vi skal beholde Skolesprinten i sin gjeldende form.  Skolesprinten gir ikke 

oss direkte rekrutter (vi høster lite av vår store dugnadsinnsats).  

Ansvaret for Skolesprint går bort fra Rekruttkomiteen og legges over på styret. 

Vi tenker å tilby et opplegg hvor vi lager løyper, setter ut poster og låner ut utstyr. Kan også tilby 

noen pensjonister til å hjelpe til med avlesing av brikker osv. Tilby dette til skolene og høre hva de 

responderer.  

Vi ønsker å satse på å videreutvikle Råtassopplegget, og få det enda bedre. 

 

Sak 51/2015 Viktig informasjon fra Norges idrettsforbund til alle idrettslag – en 

gjennomgang 

Årsmøte, idrettsregistrering, momskompensasjon og Brønnøysundregistret skal samkjøres slik at det 

blir enklere å drifte idrettslaget. Dette fører til at vi må vedta ny Lov på årsmøtet.  

 

Sak 52/2015 Barneidrettsansvarlig i Løten o-lag 

Leder i rekruttkomiteen er vår barneidrettsansvarlig. 

 

Sak 53/2015 Idrettsforbundets retningslinjer for bilder av barn 

Det henvises til idrettsforbundet.no  

Reglene tilsier at en må ha samtykke for å dele bilder etc.  

Vi velger å sende ut skjema. De som ikke samtykker i at bilder av deres barn deles må si fra. 

Rekruttansvarlig sender ut skjema når sesongen begynner. 

 

Sak 54/2015 Arbeidsmøte 2016 

Det har vært litt varierende hva vi har fått ut av arbeidsmøtene våre.  Det bør være konkrete 

saker en jobber med denne kvelden. Det første møtet vi hadde i 2014 var bra, men ikke like 

bra i 2015 



Det foreslås at laget ikke avholder et slikt arbeidsmøte i år, men at første eller andre 

styremøte etter årsmøte blir et utvidet styremøte hvor sportslig, rekrutt og tur-o inviteres til 

å delta. Hver og en tenker litt frem mot årsmøtet vedrørende temaer som kan være aktuelle. 

På dette utvidede styremøte bør/må tiltaksplanen utarbeides. Da denne planen skal sendes 

NOF innen 15. mars, er det nok første styremøte dette må skje. 

 

 

Sak 55/2015 Idrettstilbud på Family 

O-laget har fått  tilbud fra family. Tilbudet er ganske bra. O-laget betaler ikke (hvis det ikke 

går inn i et stipend) men tilbys alle som ønsker. O-laget har da inngått avtalen. De som er 

interessert dekker selv, men får benytte o-lagets inngåtte avtale. 

Fra neste år, kan det dekkes i en evt. pakke. 

Sender tilbudet til de som er aktuelle. Dvs. opp til en viss alder. Tove Kristin har notert navn, 

og sender ut tilbud. 

 

Sak 56/2015 Etteranmeldingsgebyr barn 

Etteranmeldingsgebyr for barn opp til 12 år er nå borte. Ligger inne i systemet at dette ikke 

går.  

Må endre håndboka vår, da det der står at vi tar etteranmeldingsgebyr. 

Har fått en tilbakemelding på at dette er feil. 

 

Sak 57/2015 Trener 1-kurs 

Må ha trener 1 kurs før trener 2. Men likegyldig rekkefølgen i «delene» i det enkelte kurs. 

Trener 1-kurset består av tre deler. 

Per Øyvind Kindem i sport 8  (ansatt i NOF) har luftet muligheten for å holde dette for oss. 

Om man har trener 1-kurs må en ha dokumentert praksis før en kan ta trener 2-kurs. 

Tove Kristin sender en forespørsel (samtidig med family-tilbud) om det er interesse for 

trener 1-kurs. 

 

Sak 58/2015 Stipendordningen o-lag 



Sportsutvalget skal ha møte 1. februar. Kommer tilbake til stipendordningen på neste 

styremøte. 

Det tenkes stipend og evt. andre økonomiske støtteordninger til utøvende løpere. Dekking 

av samlinger etc.  

 

Sak 59/2015 Evt.  

- To medlemmer fra Løten kommunes bedriftsidrettslag, Karl Petter Opsahl og  Trond 

Søberg, ønsket et møte hvor gjennomføring av bedriftsløp ble diskutert. Kristian, 

Steinar og Tove Kristin var med på dette. Møtet ble avholdt 25.01.16. 

Utgangspunktet var at Løten bedriftsidrettslag trenger penger, og ønsker å delta mer 

i arrangementet. Forslaget er at bedr.idr.laget  skaffer tilveie så mange løp som mulig 

opp til 4. O-laget legger løyper og legger ut poster. Sørger for kart. Deler overskuddet 

i to. Bedriftsidrettslaget gjennomfører. Det ønskes ikke stafett. 

 

- Evt. Oppdatering av tidtakersystem. Vi har det siste. E-timing 4 ! Dvs. vi trenger ikke 

gjøre noe her. OK 

 

- Legge Huldertrampen inn i Eventor. Alternativ dato 29.okt.  

 

- Søke om haller Løten kommune. Fra 1. november. 

 

- Kake for å markere prestasjoner og medaljer. Forslag om klubbkveld. Sportsutvalget 

ser litt på dette. (Bør være naturlig for barn å være med) 

 

Neste møte: 

29.02.16, hos Tove Kristin 


