
Referat fra  
STYREMØTE 7-2017 LØTEN O-LAG 

mandag 22. januar kl. 18.00 

 hos Bjørnar Bjørke Olsen 

 

Til stede: Emilie Westli Andersen, Tove-Kristin Westli, Steinar Libak, Bjørnar Bjørke Olsen, Stine 

Sønsterud Berg, Kristian Storsveen, Marianne Rud Skjærstad og Lars Skramstad 

 

Sak 52/2017 Godkjenning av referat fra styremøtet 14. desember 2017 

Torstein Berg har påtatt seg å være pinseløpsleder. Oddveig Anne Sagbakken har tatt 

på seg å være revisor.  Vi skal stille med løypelegger på pinseløpene for 2019.  

Årsmøte flyttet til 6. februar på Tingberg kl 19.00.  Provisjon ved bruk av Vipps er 

1,75%. Knut Johan Schjerve deltar på gjennomføring av stolpejakten, Kristian 

forespørrer aktuelle. Tove-Kristin forespørrer aktuell nestleder/sekretær til 

pinseløpene.  

Sak 53/2017 Behandling av løperkontrakter for Emilie og Evine. 

Løperkontrakter drøftet, Tove-Kristin og Emile erklærte seg inhabile. Løperkontrakter 

ble vedtatt for Emilie og Evine. Kristian følger opp saken videre.  

Sak 54/2017 Dekningsregler og egenandeler 2018 

Dagens regler foreslås endret til at Hovedløp/OLL blir dekket av klubben. Bakgrunnen 

for å endre var at vi ønsker å satse ytterligere på de i klubben som vil satse på 

orientering.  Styret vedtar at klubben dekker aktivitetskontigent ved Hovedløp/OLL, 

NC/NM sr, NC/NM jr og NC/NM ski-o for 2018. Ordningen evalueres tidlig i 2019.  

Når det ikke er relevant å kjøre bil dekkes flybillett med inntil kr 500,- 

Sak 55/2017 Regnskap 2017 

Ved betaling av medlemskontingenten benyttes bankbetaling, da Vips er noe 

krevende å sortere å følge opp.  Omsetning i 2017 er kr 1,1 millioner, ca kr 100.000 i 

overskudd, kr 850.000 i banken.  

Sak 56/2017 Budsjett 2018 

Momenter: Kart kr 20.000, råtass kr 10.000, sportsutvalg kr 20.000,- overskudd 

pinseløp kr 60.000,- 

Sak 57/2017 Årsmøtet – siste forberedelser 

Verv det er frasagt gjenvalg: revisor, medlem valgkomite og miljøkomite. Tove-Kristin 

gir tilbakemelding til leder i valgkomiteen Herman. 



Sak 58/2017 Evt. 

- Forslag til samarbeidsavtale om kart i Brynsåsen og Klevfos mellom Vallset/Stange 

og Løten er utarbeidet i samband med utvidelse av kartet. Hans Marius har 

synfart området og Bjørnar vil digitalisere.  Avtalen foreslås gjeldende for 10 år. 

Styret vedtar at avtalen kan tiltredes og signeres med 10 års løpetid.  

- Vi er invitert til staskveld i kommunen i februar Sigurd og Evine er meldt inn som 

deltakere da de har fått medaljer nasjonalt og internasjonalt.   

- Vi har mottatt forslag på gullkort opplegg sammen med Hamar og Vang O-lag, 

forslaget oversendes Tur-O v/Leif Martin Kjos. 

- Kristian forespør Stein Alfei og Knut Andersen, Steinar forespør Einar Stensby om 

å skifte batterier i EKT enheter til bruk i nærløp, trening mm.  

- Handbok frist for stoff 1. mars til Emilie. 

- Neste styremøte mandag 5. mars kl 18.00 hos Tove-Kristin. 

 


