
STYREMØTE 7-2020 LØTEN O-LAG 

mandag 8. februar kl. 19.30 

 på Messenger 

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

 

Sak 42/2020 Godkjenning av referat fra styremøtet 7.desmber 2020. 

Referatet ble godkjent. 

Kommentar: Martin Alfei har sagt han kan bidra med karttegning. Marius Øie har også lyst til 

å prøve seg. Bjørnar, Marius og Martin tar et kick off for å komme i gang. Bjørnar tar ansvar 

for dette.  

Vi ble enig om å søke støtte til Huldertrampen, men vi var noen hundrelapper under 

minstegrensa på 25 000 kroner. Dermed fikk vi ikke støtte for avlyst arrangement.  

Sak 43/2020 Stolpejakt vinter. 

03.02.21 var Emilie, Tove-Kristin og Tore i møte med Ragnhild Jetlund og Jan Ola Pedersen 

om stolpejakt vinter. Da ble det bestemt at vi skal jobbe videre med det. Nytt møte 24.02. 

Jan Ola skal ta kontakt med Øystein Melby ang kartbrosjyre og pris, og Håkon Dåsnes for å få 

kartgrunnlag. Det blir 20 stolper på hvert kartutsnitt, to utsnitt for å få med de viktigste 

områdene.  

Periode: 24.03 til 01.05. 

Tore spør Løiten Almenning om sponsorpenger, Ragnhild Jetlund spør Vang Almenning.  

 

Sak 44/2020 Årsmøtet 2021 for 2020 

Frist for årsmøte er 15. juni. Forslag om å ha det utendørs når det blir varmere i været og 

dette støttes av styret.  

Årsmøte 31.05.21 kl. 19.00 et fint sted utendørs i Løten  

 

Sak 45/2020 Regnskap 2020 

Vi har gått igjennom regnskapet.  

 

Sak 46/2020 Pinseløpene 2021 



Vi trodde at planen for kart og løpsleder osv. ble forskjøvet, men opplegget er ikke slik. 

Vegene i almenninga som er vinterstengt er kanskje en faktor som gjør at planene må 

omrokkeres.  

Torstein prøver å få i stand et møte for å planlegge årets pinseløp 17.februar. Marius og 

Bjørnar stiller.  

Svein har lagt ned mye arbeid og vi mener dette bør brukes om det er mulighet for det.  

 

Sak 47/2020 Verdens orienteringsdag 2021 

19.mai 2021.  

Skolene er veldig interessert i å få skolegårdskart og hjelp til å lage opplegg på disse kartene.  

Konklusjon: vi velger å ikke ha opplegg på verdens orienteringsdag, men velger å rette 

fokuset mot å få laget skolegårdskartene slik at vi kan tilby opplegg på disse kartene.  

 

Sak 48/2020 Innkreving av medlemskontingenten 

Krav om at vi skal ha en betalingsordning og et godkjent elektronisk medlemsregister. Vi må 

skrive en avtale med Buypass for å sende ut fakturaer ut fra dette systemet. Det er nå krav 

om at vi må bruke dette systemet. Tove-Kristin er ansvarlig.  

 

Sak 49/2020 Evt 

- Spillemidler til utstyr. Dette kan Tove-Kristin søke på. Hun får tall av Steinar. Vi har fått alt 

utstyret vi har bestilt fra EMIT.  

- Sportslig skal komme i gang med å planlegge sesongen snarlig.  

 

 

Neste møte: 23.mars kl.19.00  


