
REFERAT STYREMØTE 4-2021 LØTEN O-LAG 

onsdag 8. desember kl. 19.00 

  hos Lars. 

 

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

 

Sak 27/2021 Godkjenning av referat fra styremøtet 27. september 2021. 

Frode Hjort ny leder for pinseløpene. Marius forespørres av Tove-Kristin om legging av 

pinseløpsløyper. Bjørnar kontakter Steinar angående kart.  

Sak 28/2021 Skoleprosjektet – rekrutteringsutvalget, info v/Bente Elin. 

Møte i rekrutteringsutvalget 22 november. Råtass starter opp 25. april. Sendt julehilsen til de 

som har vært med på Råtass. Vurderer kveldsmat på Råtass. Vurderer å arrangere råtass på 

torsdager sammen med ordinær trening. 5 Ryggsekker og 90 kompass skal deles ut til 

skolene januar. Bente Elin og Tove-Kristin skal besøke skolene en dag i lærernes fellestid.  

Sak 29/2021 Få flere aktive o-løpere i LOL, info fra aktivitetskomiteen v/Emilie. 

Ulike kanaler for informasjon. Ha en plan før sommerferie og en etter, samt benytte SMS er 

bra.  Månedens løype er aktuelt. Eskild Gullord ansatt i Mjøs-O, og kan være aktuelt for noen 

fra Løten O-lag. Trenger flere som kan Okad. Bakvendt løp og jaktstart er aktuelt.   Det 

vurderes om trening bør være på mandager eller torsdag, for å samle råtass og trening samt 

mat etter trening. Sportsutvalget inviteres til møte 15. desember.   

Sak 30/2021 Fastsette dato for årsmøtet 2022 for 2021. 

Mandag 14 februar på kommunen, Bjørnar forespørrer om det er ledig. 

Sak 31/2021 Informasjon om kartplan for Løten o-lag v/Bjørnar. 

Planer om området Baståsen, Rokoberget og Gjetholmsjøen på kort sikt. Budor i 2025, 

Mosjømarka nord 2026. Mindre områder er synfart og er enklere å ajourholde.  

Sak 32/2021 Dekningsregler for 2022. 

Videreføres, oppdatere klasser med rett benevnelse.  

Sak 33/2021 Kort informasjon om regnskap 2021 v/Steinar. 

Steinar ga en kort info og det er bra. 

 

 



Sak 34/2021 Kart til Stolpejakten 2022. 

I 2021 har 4821 stolpejegere registrert 114 885 stolpebesøk i Løten. Dette er en økning på 

377% fra oppstartsåret i 2017, dvs nesten en firedobling på fem år. Totale kostnader ca kr 

80 000, netto utgift kr 15 000 for O-laget. Aktuelt å søke Lions om penger og vurdere enklere 

kart. Lars lager søknad til Lions. 

Sak 35/2021 Drøfte evt. godtgjøring for trenere. 

Tove-Kristi drøfter med Løten Turn 

Sak 36/2021 Frivillighetens år 2022 v/Bente Elin. 

Alle foreninger oppfordres til å vise seg fram i kommunen. O-sportens dag kan være aktuelt. 

Søknadsfrist for midler medio januar. Bente Elin undersøker og eventuelt søker om midler. 

Sak 37/2021 Evt. 

 

Neste styremøte hos Bjørnar mandag 17.01.22 kl.18.00. 

 

 

 

 


