
STYREMØTE 4-2022 LØTEN O-LAG 

mandag 20. juni kl. 17.00 

  i Formannskapssalen på Tingberg 

 

 

 
Tilstede: Marianne Rud Skjærstad, Knut Johan Schjerve, Simen Smestad, Emilie Westli 

Andersen, Tove-Kristin Westli, Bente Elin Lilleøkseth, Bjørnar Bjørke Olsen, Stine 

Engebakken (ref) 

 

 
 

Sak 24/2022 Leie inn ekstern aktør ifht satsningsområde rekruttering 

  Komme fram til en konklusjon på saken. 

Tove-Kristin Westli og Emilie Westli Andersen deltar ikke under denne saken. 

 

 

Med bakgrunn i diskusjon på styremøte 25.05.22 samt notat av Simen Smestad datert 

06.06.22 “Samarbeid mellom Løten o-lag og Spreke opplevelser” gir styret i Løten o-lag sin 

tilslutning til å gå videre med prosjektet som har som målsetting å rekruttere flere aktive o-

løpere og skape et godt miljø.  

 

Simen Smestad fratrådte kl 18.00 pga annet møte. Tilbake etter kort tid.  

Styret ga sin enstemmige tilslutning.  

 

 

Etter dette fratrer Marianne Rud Skjærstad fra møtet.  

 

Sak 25/2022 Godkjenning av referat fra styremøtet 25. mai 2022. 

 

De fleste saker fra styremøtet 25.05.22 ble utsatt til dagens møte.  

 

Sak 26/2022 Bestemme ryddedugnad på Skytterhuset. 

   

Hvem? Bjørnar, Simen, Tove-Kristin, Stine (og Trond). 

Hva? - Rydde i kart, utstyr etc. på kontor og lager.  

Når? - Mandag 4. juli kl 18.00. 

 

Sak 27/2022 EM-løpet 2022 – hva slags opplegg tenker vi? 60 år siden EM 

                      Løten o-lag er også 45 år i 2022.  

 

Torsdagstrening 22.september brukes til markering av 60 år siden EM-løp ble arrangert i 

Løten.  Klubbkøpp først (kl 17.30?), pizzaavslutning for Råtass ca 19.15, og markering av 

jubileum etterpå. Servering? Foredrag/utstilling? 

 

Invitere den eldre garde i eget lag.  

 

Bruke noen av postene fra gamle EM-løpet? 

 

Bente Elin Lilleøkseth PR/presse 



Ole Hans Øie er ansvarlig for treningen/klubbkøpp. Simen informerer Ole Hans.  

Bent Ove Rinden tidtaking? 

Emilie/Tove-Kristin ser på utstilling/plakater.  

 

 

Sak 28/2022 Stolpejakten – grunneiere, økonomi, en gjennomgang generelt. 

 

Utsettes til neste møte. 

 

Sak 29/2022 Få på plass en ansvarlig person for teknisk utstyr som o-laget har. 

 

 

Det jobbes med å få på plass en ny PC.  

Vi har 4 team lisenser OCAD.  

 

Sak 30/2022 Evt. 

 

 

- Arrangere treningsløype, “ukas løype” i sommer.  Simen  

 

- KM stafett 28.08. Vang er arrangør. Kretsen har utvalgt Løten til å stille med 

kontrollør. Lis Dæhli tar på seg dette etter forespørsel fra Tove-Kristin.  

 

- Tove-Kristin skal delta på møte ang. forslag om arrangement av Ski-O ved 

Skramstadsetra.  

 

- Spørsmål om å lagre utstyr fra Gubbestua under byggeperiode der.  

 

- Medlemsmøte til høsten, i oktober? 

 

- Vintertrening? Bjørnar booker gymsal onsdager 23. nov til 29. mars.  

Opplegg for vintertrening? Erfaringer fra de som trente sist vinter? 

 

- Råtass fra høsten, erstattere for Oline og Iver (og Bente Elin).  

Stine kan ta lista (Bente Elin).  

Knut Johan Schjerve kan stille litt på Råtass.  

Foreldre fra Råtass? 

 

 

Neste møte 29. august kl 18.00 i Møterom servicekontoret på Tingberg 


