
STYREMØTE 2-2020 LØTEN O-LAG 

onsdag 13. mai kl. 18.00 

 ute på Stålsætra 

Til stede: Bjørnar Bjørke Olsen, Marius Øie, Tove-Kristin Westli, Bente Elin 
Lilleøkseth, Steinar Libak, Emilie Westli Andersen og Lars Skramstad (referent) 

 

Sak 9/2020 Godkjenning av referat fra styremøtet 2.april på Skype 

- Mer enn 1000 deltagere på stolpejakt i Løten så langt      

- Arbeid med ny hjemmeside pågår 

- NRK Innlandet v/Stein S Eide hadde innslag i radio om pilotprosjektet stolpejakt og 

Tur-o 29.04.20. 

- En artikkel i Østlendingen 29.04.20 om o-sporten i disse koronatider 

Sak 10/2020 Gjennomgang veileder for lokale orienteringsløp. 

Treningsløp gjennomføres i henhold til gjeldende veileder. Stolpejakt og Tur -O funger godt 

Sak 11/2020 Barneansvarlig og ansvarlig for politiattest. 

Bente Elin er barneidrettskontakt. Det finnes en veileder for god barneidrett fra 

Idrettsforbundet. Vi sender denne ut til de som har barn mellom 6-12 år og som deltar i O-

laget.  Marius er ansvarlig for politiattest og sjekker ut hvem som bør ha politiattest.  

Sak 12/2020 Løten o-lags aktivitet framover og O-sportens dag 2020 v/Marius 

Ukentlig trening hver torsdag.  Vi har fått forespørsel om felles ungdomstrening med Vang-

Ol Kr Himmelfart som det er aktuelt å delta på. Klubbkøpp og O-sportens dag overføres til 

2021.  Vi/Marius kjøper inn nødvendige avleser for brikker, men venter med innkjøp av 

enhetene.  

Sak 13/2020 Info fra leder 

Martin Alfei har gjennomført skolegårds-kartkurs som nettkurs og er klar til innsats for å 

tegne kart. Emilie følger opp. 

Samordnet registreringsmelding godkjent. Tove-Kristin og Steinar har signaturrett i 

fellesskap for Løten o-lag..  

Vi har søkt momskompensasjon 

Pinseløp 2020 blir flyttet til 2021.  

 

Sak 15/2020 Evt. 

Forespørsel fra Løiten Almenning om stolpejakt vinter. Steinar og Emilie følger opp dette. 



På en stolpe på Budor legger vi pop-up-reklame for å bli medlem i o-laget. Bjørnar tar ansvar 

for dette. 

Hvordan skaffe flere medlemmer fra/av stolpejegerne? 

Ny nyhetssak etter sommeren Tove-Kristin følger opp. 

 

 

Neste styremøte 17.juni kl. 18.00 for eksempel ved koia til Løiten Jeger og Fiskerforening 

på Mosjøen. 

 

 


