
STYREMØTE 9-2022 LØTEN O-LAG 

torsdag 19. januar kl. 18.00 

 hos Tove-Kristin Westli 

 

 

 
Tilstede: Steinar Libak, Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Simen Smestad, Knut Johan 

Schjerve (vara) Stine Engebakken (ref) 

 

Forfall: Bente Elin Lilleøkseth, Bjørnar Bjørke Olsen, Marianne Rud Skjærstad (vara) 

 

 

Sak 64/2022 Godkjenning av referat fra styremøtet 8. desember 2022 

 

Ok.  

 

Sak 65/2022 Årsmøte for 2022 

 

Bevertning: Kaffe. Kringle fra Nærstasjonen (Tove-Kristin bestiller). 

Printe ut årsmelding etc på papir.  

 

Løten o-lag avholder årsmøte i kommunestyresalen på Tingberg 6.februar 2023 kl.19.00. Forslag til 

årsmøtet sendes o-lagets leder Tove-Kristin Westli, leder@lotenol.no leder@lotenol.no eller tlf: 

91627051 innen mandag 23.januar 2023. Evt. frasigelser av verv sendes leder i valgkomiteen Odd 

Arne Blystad, odd.arne.blystad@gmail.com eller tlf: 99090767 innen mandag 23.januar 2023. 

Årsmelding blir lagt ut på hjemmesiden ca. en uke før årsmøtet. 
 

 

Sak 66/2022 Status økonomi v/Steinar 

 

Steinar går igjennom status for økonomi.  

Varelager: Eldre løpstøy selges rimelig (f. eks 200 pr jakke/bukse). Nytt tøy (innkjøpt 2022) selges 

til vanlig pris, dette tøyet skal brukes når man representerer klubben.  

Alle må melde inn til Steinar oversikt over kostnader de vil ha med i 2023 så fort som mulig, må 

være på plass før årsmøtet.  

 

 

Sak 67/2022 Vintertreninger, råtass – hvordan bruke Spreke opplevelser best mulig? 

 

 

Vintertreninger: Treninger ledes av de som deltar på trening.  

Råtass: Spreke opplevelser har ansvar for å gjennomføre treninger på vinter (halltrening 18-19.15 

hver 14. dag?) 

 

Emilie skriver et forslag på sak som inneholder evaluering av hva Spreke Opplevelser har 

gjennomført i forhold til Råtass. Dette skal ligge som et forslag i budsjettet til årsmøtet.  

Plan for mål, delmål og tiltak presenteres på årsmøtet.  
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Sak 68/2022 Innkjøp av EKT-enheter 

 

Simen sjekker nummerserie på bukker vi har, og gir beskjed til Tove-Kristin som bestiller 30 

enheter.  

 

 

Sak 69/2022 Sommer i sentrum – Barnas dag 24.juni. Forespørsel om å delta. 

 

Vi deltar på dette. Dele ut info om Råtass denne dagen.  

 

 

Sak 70/202 Utvikling av en ny landsdekkende skolekonkurranse i orientering 

 

Vi deltar ikke i NOF sitt landsomfattende skoleprosjekt. Vi jobber med vår egen modell.  

 

Sak 71 Evt. 

 

Emilie sender ut påminnelse om påmelding til klubbutviklingskveld på Spond. 

 

Staskveld 23. april, arr. av Løten kommune. Evine og Sigurd er meldt inn som medaljevinnere i 

idrett.  

 

Innkalling til kretsting 15, februar kl 20.00 på teams. Tove-Kristin og Simen deltar.  

 

 

Årsmøte 6. februar kl 19.00 

 

 

Neste styremøte blir 20. februar kl 18.00 hos Simen. 


