
STYREMØTE 4-2020 LØTEN O-LAG 

onsdag 19. august kl. 18.00 

 ute på terrassen til Tove-Kristin, Røya 2. 

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

 

Sak 21/2020 Godkjenning av referat fra styremøtet 17.juni ute hos Steinar. 

Marius undersøker hvem som bør ha politiattest. Tove-Kristin og Knut Johan Schjerve deltok 

på Folkehelsedagen 8 august i Løten sentrum. 

Sak 22/2020 Nammo-cup finale 5.september – hva må vi ha på plass av mannskap? 

Trenger mannskap til start, 4 har meldt seg, trenger 5-6 personer.  Trenger 1-2 personer på 

mål på desinfeksjon.  Marius følger opp.  Nina er løypelegger. 

Sak 23/2020 Finn Fram dagen – se tilsendt E-post 

Vi satser på å benytte Kom deg ut dagen/finn Fram dagen på Målia. Tove-Kristin forespørrer 

aktuelle til å gjennomføre dette søndag 6 september.   

Sak 24/2020 Div info fra leder 

Temakveld barneidrett Bente Elin deltar 13 oktober i Hamar regionen. Jubileums mesterskap 

2 og 3 september for Vallset/Stange OL. 

Inntil videre avventer World cup arrangement pga korona situasjonen. 

Årsmøte i Mjøs-O 16. november, Marius og Herman forespørres. 

Monsterjakten er noe uklart, Emilie forespørrer om mer info om dette på styremøte  

Sak 25/2020 Evt. 

2950 stolpejakt deltagere i Løten, Emilie er interjuvet i HA og Hamarradioen.  

Det blir juletreorientering fra 15 november – 15 desember i år også, aktuelt med Sagen 

kartet.  

Stolpejakt vinter, er aktuelt sammen med Vang OL og eventuelt Ringsaker OL.  Vang har 

midler til snøscooter. 

Huldertrampen 31 oktober legges ut i Eventor, arrangementet vurderes i forhold til korona 

når det nærmer seg arrangementet. Andre alternativer til hall på saga vurderes.  

2 nye medlemmer i O-laget, fra arrangement av bedriftsoløpene mottar vi kr 13.000. Det 

søkes om koronamidler angående pinseløpene.  

Vellykket Råtass med 9 unge på mandag.  

 

Neste møte onsdag 30. september kl 18.00 


