
 
STYREMØTE 2-2022 LØTEN O-LAG 

Søndag 24. april kl. 18.00 

  i Formannskapssalen på Tingberg 

 

 

Steinar Libak, Bente Elin Lilleøkseth, Bjørnar Bjørke Olsen, Tove-Kristin Westli, Simen 
Smestad, Emilie Westli Andersen, Stine Engebakken 

 

 

Sak 12/2022 Godkjenning av referat fra styremøtet 13. mars 2022. 

• Godkjent 

 

 

Sak 13/2022 Hvem gjør hva i styret? Alle har med punkter til oversikten vi skal lage, over 
hva hvert verv inneholder. 

• Noen har skrevet inn allerede, vi tar en gjennomgang på dette og Simen skriver inn 
fortløpende.  

• Dokument: Arbeidsoppgaver styret i Løten o-lag, lagret i OneDrive 

 

 

Sak 14/2022 Målsetting for Løten o-lag; Hovedmål-delmål-tiltak. 

• Hovedmål -  REKRUTTERING - Tilbud til alle aldre - ønske om flere aktive i klubben  
• Mål om at årets Råtass-deltakere deltar i hovedløpet etter fylte 14 år.  
• Mål om rekruttering av dugnadsinnsats og flere med kompetanse for arrangement.  
• Tilby kompetansehevende tiltak (f. eks. OCAD, tidtaking), evt. samarbeide med 

nærliggende klubber om kurs. (f.eks Vallset/Stange, Hamar) 
• Leie inn eksterne over tid - kompetanse, organisere. “Spreke opplevelser” ? Råtass? 

- 100 timers arbeid på Råtass og noe foreldreopplæring.  

• Lønne/godtgjørelse av den kompetansen vi allerede har? Emilie?   

 

 

• Medlemsmøte ang. målsetting (sept/okt). Evaluere evt. prosjekt med leie av 
ekstern kompetanse eller intern kompetanse 2022.  

 

 



Sak 15/2022 Finn Fram-dagen 

• Løten o-lag arrangerer ikke Finn Fram-dag i 2022.  

 

 

Sak 16/2022 Innhold på O-sportens dag 26.mai 

• Tove-Kristin kontakter Miljøkomiteen (Lars og Lis) - mat og “moro”. 
• Ang. løyper, Simen får OCAD-fil fra Nammo-cup uka før. 

 

 

Sak 17/2022 Godtgjøring for trenere. Oppfølging av sak 35/2021 

 

 

• Hjelpetrenere for Råtass får godtgjørelse i form av klubbklær (jakke)  + gavekort på 
sportsbutikk  (Sport1).  

 

 

• Styret vedtar at alle nye inn i styret får en klubbjakke.  

 

 

Sak 18/2022 Friluftslivets uke 2022 

• Søke midler til kart og kompassopplæring voksne 

 

 

 

 

Sak 19/2022 Evt 

• Tove-Kristin informerer om at rekrutteringspakker er bestilt. Ubekreftet levering 
01.07.2022 

 

 

Neste styremøte onsdag 25.05.22 kl 19.00 i Formannskapssalen på Tingberg 

 

 

 

 

 

 

 

 


