
STYREMØTE 3-2020 LØTEN O-LAG 

onsdag 17. juni kl. 18.00 

 ute på terrassen til Steinar. 

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

 

Sak 15/2020 Godkjenning av referat fra styremøtet 13.mai ute på Stålsætra 

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

• Marius vurderer å kjøpe inn nødvendige avleser for brikker.  Marius vurderer også 

innkjøp av printer med utsyr. 

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

for å tegne kart. Emilie følger opp. 

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

dette, aktuelt med sykkel stolpejakt på sommer også. 

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

ansvar for dette sammen med Emilie. 

Sak 16/2020 Litt om aktiviteten framover ved Marius 

• Sammen med Vang OL blir det sommertrening også i år, vi har dekket opp 2 

treninger, Herman og Magne ordner hver sin trening.  Trening blir på onsdager.  

Løten satser på de to første 1 og 8 juli.  

• Treningsløp 18 juni og 25 juni.  

• Nammo Cup 5. september jaktstart, finale. 

Sak 17/2020 Rekruttering i disse dager. Skal vi ha en medlemsfordel for den som melder 

seg inn? 

Vi deltar på folkehelsedagen og reklamerer for O laget 

Popup på stolpejakt med reklame for råtass 

Arvid Bratlie kan være interessert i å gjøre et arbeid på rekruttering.  

Sak 18/2020 Ny hjemmeside ved Emilie 

Innspill til hjemmeside drøftet og Emile tar med seg innspill i det videre arbeidet. 

Medlemskap, bilder, aktivitetskalender og nyheter viktig.  

Sak 19/2020 Folkehelsedag i Løten sentrum 8. august 

Steinar og Bente Elin står på stand, aktuelt med ei lita løype i tillegg til stand, 

vurderes i forhold til korona situasjonen.  

 



Sak 20/2020 Evt. 

Idrettskolen 19 og 26 maic2021 i regi O-laget. 

World Cup ikke avklart enda, Tove-Kristin kontakter Torstein for å drøfte avklaring fra 

NOF. 

Budsjettet for 2020 revideres, pinseløp utgår, det blir sannsynligvis 3 bedriftsløp i 

august som arrangeres av Løten O-lag.  Kostnader blir også mindre.  Revidert budsjett 

minus kr 35.000,- , opprinnelig minus kr 75.000,-.  

 

 


