
STYREMØTE 6-2020 LØTEN O-LAG 

mandag 7. desember kl. 17.30 

 på Messenger. 

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

 

Sak 34/2020 Godkjenning av referat fra styremøtet 30.september 2020. 

Mange har løpt løypene til Huldertrampen, antar ca 100, Steinar søker om støtte.  Møte med 

Løten Friidrett og Nordbygda Løten ski om felles trening, datoer er besluttet.  Neste år er NM 

sprint i Oslo og vi vil forberede oss. Dermed legger vi opp til fire sprinthelger gjennom 

vinteren for å drille sprintteknikken. Opplegget passer for alle som har som mål å delta på 

NM sprint, knock out-sprint og sprintstafett i Oslo i mai 2021.  

Foreløpig plan over helger 
28.-29. november i Oslo 
30.-31. januar (foreløpig dato) 
20.-21.mars (foreløpig dato) 
9.-11. april i Bergen – Bergen sprint camp  
 

Sak 35/2020 Stolpejakt vinter. 

Aktuelt fra 24. mars sammen med Vang OL.  Aktuelt å gjennomføre med Vang OL, Emilie 

sjekker ut pris før vi beslutter på epost.  

Sak 36/2020 Årsmøtet 2020 

Gjennomføres innen 15. juni. Mulige løsninger for lokale. Drøftes framover om digitalt eller 

fysisk møte. 

Sak 37/2020 Status prosjekt «kart i skolen» 

Martin Alfei er mest aktuell for karttegning. Vi bør ha noe klart til februar/mars 2021.  Lisens 

til OCAD single lisens koster kr 1.500,-, OCAD Teams koster kr 2.500, kr 3.600 for 3 år.  

Marius undersøker hva vi bør anskaffe.  Emile snakker med Martin.  

Sak 38/2020 World Cup 2023 

Bør avklares om NOF dekker TV kostnader, da det ellers er stor økonomisk risiko med 

arrangementet samt at det er kort tid for planlegging.  Vi melder tilbake at vi er usikre på å 

arrangere i 2023 pga økonomisk risiko og kort tid til planlegging.  

Sak 39/2020 Budsjett 2021 

Det arbeides med budsjett og vi beregner å få et godt resultat i år.  Vurderes å avsette midler 

til rekruttering og sponsing til arrangementer, samt klær i mindre størrelser som kan del 

betales av O-laget. .  



Sak 40/2020 Tildeling fra Sparebankstiftelsen 

Søkt om midler til tuchfree enheter, har fått tilskudd på kr 15.000, vårt utlegg blir da ca kr 

25 000. Dette inkluderer avleser, skriver, stemplingsenheter og utlånsbrikker.  Til sammen 

kostnad på kr 49 000.  

Sak 41/2020 Evt. 

- 206 som har gjennomført juletre orientering hiå, kjempebra       

- Klubb admin benyttes i 2021, noe enklere på medlemskontingent mv.  

 

 

Neste styremøte i januar 2021 

 

 


