
STYREMØTE 1-2022 LØTEN O-LAG 

Søndag 13. mars kl. 18.00 

  i Formannskapssalen på Tingberg 

Tilstede: Tove-Kristin Westli, Bjørnar Bjørke Olsen, Bente Elin Lilleøkseth, Steinar Libak, Simen 

Smestad, Emilie Westli Andersen, Stine Engebakken (ref) 

 

Sak 1/2022 Godkjenning av referat fra styremøtet 17. januar 2022. 

Ref: Ok 

 

Sak 2/2022 Konstituering av nytt styre, gå igjennom komiteer og utvalg. 

Styre ok.  

Ansvar for å sende ut «Bekreftelse på formål» ift. politiattest – Tove-Kristin.  

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-

fornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm 

- Oline, Emilie, Evine og Simen må ha attest.    

Oppdatere hjemmeside ift. politiattest.  

 

Sak 3/2022 Klubbaktiviteter, sesongplan og tilbakemeldinger på skjemaet, innledning  

  v/Simen 

Simen inf. om oversikt/plan over klubbaktiviteter (delt dokument i OneDrive)  

Årshjul klubbaktiviteter 2022 – Aktiviteter 13+ - Klubbaktiviteter plan - Andre arr. vi har ansvar 

for.  

Markedsføre arr. for å få med de yngre, f. eks. O-festival Kongsvinger, Pinseløp (Løvspretten i 

Løten) 

Ansvarlig resultater?  

Evt. arr. kurs i bruk av OKAD og E-timing. 27. april kl 19.00 Skytterhuset (etter NOF, se sak 7) 

Simen + ? 

To sett arrangørutstyr til treninger (skjermer, EKT-enheter, avleser/MTR Mini Time Recorder) 

Kjøpe inn en ny OKAD-lisens (Løypelegger/teamlisenser) OKAD.com (Tove-Kristin sjekker) 

Bestille flere postenheter (Idrettsbutikken) Marius har oversikt. Sjekke på Skytterhuset.  

Oversikt over utstyr (Ole?) Ha utstyr samlet på ett sted? 

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm


 

Sak 4/2022 Sommer i sentrum 2022 

Aktivitetsdag 25. juni.  Spreke opplevelser i sentrum, Kl 11-15.  

Stand fra Løten O-lag, trenger da evt. 3 stk.  

Stolpejakt (Tore Stenseth), Tur-orientering (Leif Martin Kjos) og Råtass (Bente Elin, Tove-Kristin, 

Knut) 

Lage en EKT-runde i sentrum (Anna Engebakken kan hjelpe til) 

 

Sak 5/2022 Diskutere ansvarsforholdet/fordeling rekrutt og sportslig utvalg 

Rekrutt: Bente Elin - organisere ift. f. eks. Nammo-deltagelse fra Råtass. (Tove-Kristin og Bente 

Elin ser på informasjonsflyt ut til medlemmer). Spond kan brukes til gruppe-info.  

Sportslig: 

 

Sak 6/2022 Kontrollutvalget – en presisering etter årsmøtet ang perioden medlemmene er    

                       valgt for.  

Presisering for valgt periode: 

Erland Lilleøkseth 2022-2024 

Arne Gunnar Barflo 2021-2023 

Ola (vara) 2022-2024 

 

Sak 7/2022 Planlegge møte med representant fra NOF ang klubbutvikling og innhold. 

Fokus på rekruttering - skolegårdskart, o-skolesekken. 

Lage et “ferdig opplegg” til skoler.  

Skytterhuset 27.april kl 17-19? (samme møte som Simen) Tove-Kristin kontakter NOF 

 

Sak 8/2022 Arrangører til Nammo cup 18.mai 

Løpsleder: Einar Lien? Steinar sjekker med Einar og evt. Lars.  

Tidtaker: Bent Ove Rinden 

Løypelegger: Eskil Sande Gullord (Mjøs-O) 

 



Sak 9/2022 Antidopingarbeid i egen klubb jfr E-post fra Pinseløpsleder 

Sterk oppfordring fra NOF til hovedarrangører i 2022 om å gjennomføre opplegget “Rent 

idrettslag”. 

Vi setter dette foreløpig på vent, og ser heller på om noen utøvere kan gjennomføre opplegget 

“Ren utøver”.  

 

Evt: 

Sak 10/2022 Utlysning aktivitetsmidler fra Norges Orienteringsforbund i 2022 

- Tove-Kristin ser på søknadsskjema og ser om vi kan søke tilskudd til opplegg med speiderne og råtass-

foreldre.  

 

Sak 11/2022 Henvendelse fra HHT Løten krets: (Frivillighetens år 2022) 

Vår dag- HHT har arrangement på Klevfos søndag 22.05.22.  

Aktuelt med EKT-runde på området?  Tove-Kristin, Stine og Anna.  

Tove-Kristin svarer Rolf Kjellmo på mail.  

 

Sak 12/2022 Avklare rollefordeling / ulike oppgaver til de forskjellige i styret - Hvem gjør hva? 

Simen lager en oversikt som vi fyller inn oppgaver på.  

 

Sak 13/2022 Trenerattest 

Trenerattest - Tove-Kristin videresender mail 

 

Sak 14/2022  

Årets løper etc. - kriterier - Simen ser på dette og sender ut forslag til styret. 

 

Sak til neste styremøte:  

-Målsetting? Nær fremtid?  

-Hva vil vi fremover? Hvor er Løten o-lag om 5 år?  

-Forslag på tiltak.  

Alle styremedlemmer skriver ned litt i forkant av møtet.  

 

Neste møte: 24.04.2022 kl 18.00 i Formannskapssalen på Tingberg 


