
 
STYREMØTE 7-2018 LØTEN O-LAG 

torsdag 31.januar kl. 18.00 
 hos Bjørnar Bjørke Olsen 

 

Til stede: Tove-Kristin Westli, Kristian Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Stine Sønsterud Berg, 
Steinar Libak, Emilie Westli Andersen og Lars Skramstad (referent) 

Sak 50/2018 Godkjenning av referat fra styremøtet 29.november 2018 

Ski O NM/hovedløp svært godt gjennomført med ca 250 deltagere 

Venter på svar fra kommunen angående å dekke underskudd på stolpejakten kr 20.000,- 

Sak 51/2018 Nordisk pre-o-landskamp 

Viktig å avklare hvor mange som trengs for å gjennomføre, sannsynlig at vi kan stille med 

mannskap.  Anslagsvis kan det komme ca 100 deltagere. Tove Kristin følger opp ovenfor Geir 

Myhr Øien og Sigurd Dæhli.  

Sak 52/2018 Hedmark o-krets årsmøte, antakelig 10.mars – hvem deltar? 

Tove-Kristin og Kristian deltar på o-krets årsmøte 10 mars. 

Sak 53/2018 Idrettens dag 4.mai. 

Emilie søker om å få besøk av VM-labyrinten, alternativt kan vi lage ei EKT løype. Fordel om 

vi kan ha en stolpepost der vi har vårt opplegg.  Saken drøftes også på senere styremøte. 

Sak 54/2018 Verdens o-dag 15.mai (arrangementsperiode 15.22.mai) 

Vi planlegger mot samme opplegg som i fjor. Kristian lager løyper og invitasjon til skoler. 

Steinar ansvarlig for gjennomføring på dagen den 22 mai ved Idrettens Hus/Ungdommens 

hus.  

Sak 55/2018 Regnskap og budsjett  

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 61.639. Varelageret er nedskrevet med kr 

30.000. Tove-Kristin tar en opptelling mht størrelser. Solgt klubbdrakter for kr 26.000. 

Grasrotandelen er ca kr 17.000, Emilie lager en nyhetssak til hjemmesida for dette.  

Bankkontoen er på   kr 953.000. 

Budsjett for 2019. Forsøker med å legge mer på nett framfor håndbok. Budsjett for 

deltagelse på hovedløp og O-lands leir for 14 -16 år ca kr 7.000,-. Deltageravgifter 

budsjetteres kr 40.000,- 

Sak 56/2018 Eventuelt 

Emilie forespørrer Bernt Bjørnsgaard om å oppdatere pågående stolpejakten, slik at lista 

med de som deltar nå på vinteren kommer fram tydelig.  

Eventuelt å arrangere O-festivalen drøftes på årsmøtet. Om det er aktuelt kan det bli i 2023 

eller 2024, anslagsvis kan det være behov for 250 å være med på dugnad.  Kristian legger 

dette fram på årsmøtet. 


