
STYREMØTE 6 LØTEN O-LAG 

MANDAG 12. JANUAR 2015 KL. 18.00  

HOS BJØRNAR BJØRKE OLSEN 

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

Steinar Libak og Kristian Storsveen. 

Fraværende: Ola Brevig og hans vara Torgeir Volden.  

 

Sak 59/2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.11.14 

Referatet ble gjennomgått og godkjent.  

Kommentarer til referatet:  

Rekruttpakker er bestilt. Bekreftelse er mottatt.  

Tove-Kristin har ikke sendt ut mail til klubber ang kartavtale ennå. Hun gjør dette nå og vil be 

dem om å ta stilling til om vi skal inngå en kartavtale mellom klubbene.  

Emilie legger ut en nyhet på hjemmesiden om at vi planlegger klubbtur til KM på 

Lillehammer i september. Vi kommer til å bestille felles overnatting på Pellestova eller 

Ilsætra. Vi kan også lufte interessen på årsmøtet.  

 

Sak 60/2014 Status Ski-O VM 2015 

Lørdag 17.januar er det rydde- og tråkkedugnad i skuterløypene. Skuterne kjøres ganske ofte 

for å holde løypenettet oppe.  

Mannskapslister osv. er klart, slik at dette blir snart sendt ut. Det blir et funksjonærmøte 

søndag 25.januar på Gryllingsætra kl.17.00. Hovedkomiteen har sitt siste møte 

førstkommende torsdag med befaring.  

Mobildekninga har Jan Arild Johnsen og co tatt seg av, og de mener at dette skal være bra 

nok. Dermed er opplegget med Telenor/Relacom avbestilt.  

Usikre på strømkapasiteten til smørebuer på andre siden av vegen. Trenger evt. aggregat. 

Øyvind Frøisland skal høre med Arne Arnesen og Eidsiva. Anders Weideborg Larsen og Terje 

Arnesveen kan spørres, de hadde ansvaret under NM på ski på Gryllingsætra. 

HA tilbyr gratis annonser. Dette bør vi utnytte. Sigurd tar det opp med Harald Berge. Bjørnar 

kan ta det videre.  



Sak 61/2014 Status Råtass – evaluere tiltaksplanen 2014 

Vi evaluerte tiltaksplanen for 2014.  

O-challenge:  

Målet ble nådd. Alle skoler stiller og vil være med. Fikk positive tilbakemeldinger fra skolene 

etter gjennomført dag. 

Rekruttering:  

Vi hadde mål om fem aktive barnefamilier. Dette har vi nådd. Vi arrangerte Råtass og fikk et 

mye større oppmøte enn forventet. O-sportens dag ble en suksess med nærmere 100 

personer til stede. Vi delte ut informasjon på skolene, hadde info i aktivitetskalenderen til 

Løten kommune, Løtenavisa, sendte noen nyhetsbrev og SMS og hatt oppslag i lokalavisene. 

Vi har også en aktiv hjemmeside.  

Vi har ikke gjennomført Råtasstime på skolen. Interessen er der. Utfordringen er å få 

gjennomført det. Krever tid og ressurser. Vi prøver å gjennomføre dette i år.  

Vi har gjennomført minimum det antall treninger og løp som vi hadde planlagt, og vi har 

prøvd å få med oss bedriftsløpere på klubbens treninger. Det har vi lykkes med.  

Sak 62/2014 Tiltaksplan 2015 – hvordan gjør vi arbeidet i år? 

Frist for innlevering av ny tiltaksplan er mest sannsynlig 15.april.  

Vi bestemte å holde et arbeidsmøte mandag 16.mars på Kilde fra kl. 17.00 til 21.00. Opplyse 

om dette på årsmøtet. Vi må lage problemstillinger. Dette tas opp på neste styremøte. 

Kristian har et møte med rekruttkomiteen i mellomtiden.  

Sak 63/2014 Bestemme et samarbeidsmøte ang Finn Fram dagen. 

Vi skal arrangere Finn Fram dag 14.mai. Vi må arrangere et samarbeidsmøte. Kristian, Tove-

Kristin, Leif Martin og Ole bør stille fra Løten.  Vi bør invitere speidera, selv om de har sagt de 

ikke vil delta i mai. Barnas Turlag og Løiten Jeger og Fiskeforrening inviteres også.  

Tove-Kristin tar ansvar for å arrangere dette i løpet av kort tid.  

Sak 64/2014 Årsmøtet 2014 2.mars 2015 

Kunngjøring av møtet i HA, hjemmesida og o-tavla minst 3 uker før. Emilie tar ansvar. Husk å 

få med frasigelser av verv.  

Emilie skal ha rapporter fra alle komiteene. Frist: 14 dager fra forespørselen blir sendt ut.  

Årsmeldinga skal legges ut på biblioteket 1 uke før.  

Tove-Kristin ordner med bevertning.  



Fremme forslag om endring av kilometersatsen for kjøring. Styret fremmer forslag om å øke 

kilometersatsen fra 0,40 kr til 0,75 kr per personkilometer. Regelen som er nå må legges ved 

som vedlegg.  

Tove-Kristin tar ansvar for å skrive forslaget.  

Sak 65/2014 Bestilling av T-skjorter 

Emilie tar kontakt med Odd Arne og hører hva han vil bestille opp av nytt tøy. Vi kan legge ut 

en forespørsel på hjemmesida om noen er interessert i nytt tøy. Vi kan bestille opp noen t-

skjorter av ulike størrelser. (XXS til XXL ). Bestille totalt 50 stk.  Ei t-skjorte koster 375 kr.  

Sak 66/2014 Div. info fra leder 

Vi har fått invitasjon til kurs i praktisk bruk av tilskuddsportalen av Løten kommune. Tove-

Kristin stiller opp her.  

Vi har ikke søkt VO-midler for 2014. Vi kan søke igjen i november 2015 for årets pinseløp 

(norgesup).  

Kretsting på Rena 28.02. Tove-Kristin og Ola drar.  

Løten o-lag skal ha idrettsskolen uke 19 og 20 på mandager.  

Idrettsregistrering skal gjennomføres i løpet av januar. Tove-Kristin har ansvar for det. 

Mjøs-O inviterer til samling i Danmark i forbindelse med Danish Spring i mars 2015.  

Sak 67/2014 Evt. 

Løten tar på seg NM-relevant trening for Mjøs-O i august.   

 

 

Neste møte blir mandag 23.februar 2015 kl.18.00 hos Tove-Kristin og Emilie.  

 

 

 

 

 


