
STYREMØTE 7 LØTEN O-LAG 

MANDAG 23. FEBRUAR 2015 KL. 18.00  

HOS TOVE-KRISTIN WESTLI 

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

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

 

Sak 68/2014 Godkjenning av referatet fra s 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 69/2014 Kort oppsummering Ski-O VM 2015 

Sigurd refererte fra gjennomføringen. Arrangementet gikk etter planen. Ingen klager. Veldig 

godt fornøyd. Mange positive tilbakemeldinger.  

Ingen oversikt over det økonomiske enda. Inntektene er omtrent som budsjettert, men ikke 

helt oversikt over kostnadene. Ikke noe som tilsier mye uforutsette kostnader. 

Noe diskusjon rundt kartkostnader. Løten kan evt. legge inn et «krav» på kart utarbeidet av 

Løten. Antageligvis bare småkostnader. Ikke mange timer som Hans Marius Skjærstad og 

Bjørnar Bjørke Olsen har brukt. Styret går inn for at vi ikke krever for dette. 

Hovedkomiteen skal ha et oppsummerings og evalueringsmøte. Gi beskjed til Sigurd om det 

er forhold som bør meldes inn her. 

Det vil bli gitt en oppmerksomhet til Nordbygda/Løten-ski samt Per Udnæseth for god 

service under arrangementet. 

 

Sak 70/2014 Tiltaksplanen 2015 

Frist for levering av tiltaksplanen er 15. mars.  Styret har trodd dette var 1. april, og innrettet 

seg etter det. Pga. dette har styret fått noe utsettelse etter behov. Vi skal ha arbeidsmøte 

16.mars og bør vente til etter denne datoen. 

Arbeidsmøtet skal være åpent for alle. Dette legges inn på hjemmesiden. Dette for å ikke 

utelukke noen som  kanskje vil være med. En liten påmeldingsfrist. Ons. 11. mars.  

Det skulle vært avholdt møte i rekruttkomiteen, dette har ikke vært tid til enda. 

 



Sak 71/2014 Siste forberedelse til årsmøtet 2014 

Frasigelse av verv har kommet fra Sigurd Dæhli, (sportslig leder),  Rønnaug Sagbakken 

(revisor) og Harald Berge (medlem av finanskomiteen). Sigurd og Rønnaug er på valg på 

årsmøte. 

Kristian kan stille til valg som sportslig leder hvis valgkomiteen kan skaffe en erstatter som 

kan stille til valg som rekruttansvarlig. Dette blir opp til valgkomiteen. Rekruttansvarlig 

velges for ett eller tre år. Ønskelig med tre år.  

Forslag til kilometersats fremmes som foreslått. Dvs. økning fra 40 øre til 75 øre.  

Styret fremmer  arbeidsutvalgets forslag til NM sprint 2017. jfr. skriv utsendt fra Tove Kristin. 

Arbeidsutvalgets forslag  
NM sprint 2017 arrangeres i felleskap av Hamar ok og Løten ol innen rammen av pinseløpsavtalen. 
Det utarbeides et tillegg til avtalen som fastsetter den tilleggbemanning og de økonomiske 
disposisjoner som må legges inn for at pinsløpskomitéen for 2017 kan fungere som hovedkomité 
for NM sprint. Slikt forslag til avtale legges fram til avgjørelse på klubbenes samarbeidsorgan for 
dette, pinseløpsårsmøtet høsten 2015 og forberedes etter de regler som gjelder for 
pinsløpsårsmøtet. Det forutsettes at en felles NM-/pinseløpskomité for 2017 kan fungere fom 
pinseløpsårsmøtet 2015.  

 

Styret mener organiseringen av laget er ok. 

Den foreslåtte årsmelding ok. 

Regnskapet tilsier et underskudd på kr. 110.000. Har ca. 500.000 i banken. 

Budsjett ble gjennomgått og presisert. Noen justeringer ble foretatt.  Styret fremmer et 

budsjett som balanserer. 

Medlemskontingent: 

Styret foreslår følgende endring i medlemskontingent: 

Øker fra kr. 500 til kr. 800 for familiekontingent. 

Øker fra kr. 250 til kr. 400 for 17 år eldre. 

Øker fra kr. 100 til kr. 150 for medlemmer til og med 16 år.  

Øker fra kr. 100 til kr. 150 for Støttemedlemmer. 

 

 

 



 

 

Sak 72/2014 Evt. 

Kristian blir med Tove Kristin på kretstinget 28.02. 

Referat fra idrettsrådet. To søknader på idrettsprisen. Blir offentliggjort på årsmøtet i 

idrettsrådet i april. 

Bygdearkivet. Vi har noen permer, protokoller etc. på biblioteket. Utklippsbøker, mm. fra 70-

80 tallet. Bygdearkivet skal overføres statsarkivet. Ikke vanskeligere tilgjengelig. 

O-laget er interessert i at det overføres statsarkivet. (Gjelder ikke vanlige regnskapsbilag) 

Tove Kristin har vært på kurs i praktisk bruk av tilskuddsportalen. 

Torsdag 5.mars skal Steinar og Tove Kristin på kurs i fakturering fra klubbadmin. 

Styret har fått henvendelse vedrørende å arrangere bedriftso-løp: 

O-laget bør kunne arrangere 2 stk.  

Det foreslås ett etter pinse – 26.mai.  Samt ett i forbindelse med Moelv cup. 25. august. Ole 

Lien forespørres om å være kontaktperson. 

 

Styret foreslår kakefest i anledning Evine`s VM sølv på første klubbcup.  Denne markeringen 

vil være åpen både for VM-funksjonærer og øvrige.  

 

Neste styremøte er torsdag 26.mars hos Ola.  

 

23.02.15 

Ola Brevig 

 


