
  
 

 

 

 

Protokoll  

Kretsting for Nordland Orienteringskrets (NOOK) 3.februar 2018 

Til stede: 

Vigdis Hobøl, Norges orienteringsforbund (NOF) 

Ingrid Okkenhaug, Norges orienteringsforbund (NOF) 

Reinert Aarseth, Nordland idrettskrets  

Ole Petter Rundhaug, NOOK (fra Mo OK) 

Eli Kolstad, NOOK (fra Mo OK) 

Ole Morten Wie, NOOK (fra Mo OK) 

Åge Mohus, NOOK (fra B&OI orientering) 

Morten Lind, Mo OK 

Martin Kaspersen, valgkomiteens representant (fra Mo OK) 

Kristin Nilsen, Mo OK 

Ingar Solberg, Olderskog IL 

Kenneth Viken, Tverlandet IL 

Torkel Irgens, B&OI orientering 

Håvard Solbakken, B&OI orientering 

Leif Magne Eggestad, B&OI orientering 

Leder NOOK ønsket alle velkomne, deretter informerte og hilste Vigdis 

Hobøl fra NOF og Reinert Aarseth fra Nordland idrettskrets, før 

kretstinget startet. 

 
1. Godkjenning av saksliste og innkalling 
Sakslisten og innkallingen ble godkjent. Det ble stilt spørsmål om innspill 
til årsmeldingen var kommet fra lagene.  



2. Valg av møteleder og referent 
Ole Petter Rundhaug ble valgt til møteleder 
Leif Magne Eggestad ble valgt til referent 
 
3. Godkjenning av representantenes fullmakter 
Godkjent uten merknad, Mo stilte med 2 repr, B&OI med 3 repr. 
 
4. Årsmelding 2017 
Årsmeldingen (er vedlagt) ble gjennomgått. Det har vært utfordrende å få 
inn tall fra lagene. VO-midler med søknads-mulighet, behov for leder av 
ungdomsutvalg, avtale med JGB og innspill om ny kretsregion 
(Helgeland og Salten med Tysfjord som grense i nord, slik det var før 
1988) ble spesielt kommentert. Resultater kan legges inn i Eventor. Liten 
nedgang i medlems-massen, men gode orienteringstilbud i de aktive 
lagene.  
 
Årsmeldingen ble godkjent. 
 
5. Regnskap 2017 med revisors beretning 
Regnskapet (er vedlagt) ble gjennomgått og kommentert. Nedgang 
inntekter pga. ikke søkt VO-midler i 2017. God likviditet, egenkapital på 
kr 348 705,-. Revisors beretning ble lest opp. Påvist klubbfeil i bilag var 
rettet opp. 
 
Regnskapet ble godkjent med revisors kommentarer. 
 
6.  Beslutningssaker 
a) Fordeling av avsatte VO-midler fra 2015-16 på kr 68 024,-. 
Forslag til fordeling ble lagt fram for kretstinget, jfr. vedlagt saksframlegg 
som viser hva den enkelte klubb vil motta. Klubbene ble oppfordret til å 
søke på VO-midler  

 
Vedtak: 
1) Kretstinget godkjenner styrets forslag til fordeling av avsatte VO-

midler fra 2015-2016 som innebærer at kr. 66 000,- fordeles på 10 
klubber etter antall gjennomførte kurs (og at kr. 2 024,- som beholdes 
av kretsen.) 

2) Kretstinget ber klubbene innskjerpe sine administrative rutiner slik at 
de melder inn sin kurs/arrangement som er berettiget til VO-midler. 

 
b) Forlengelse av avtale med Jan Gaute Buvik som administrativ 
ressurs for NOOK 
Forslag ble lagt fram for kretstinget, jfr vedlagte saksframlegg. 



Styret ble oppfordret til å vurdere muligheten for en tilsvarende 
frikjøpsavtale med Rune Strømsvik fra Meløy.  
 
Vedtak:   
1) Gjeldende avtale forlenges med ett år og gjelder fram til 1.april 2019 
2) Styret gis fullmakt til å regulere honoraret innenfor vedtatte budsjett. 
 
c) Generelle retningslinjer for støtte til treningssamlinger i Nordland 
orienteringskrets regi 

Styret har funnet ut at det vil være riktig å lage slike retningslinjer 
for å sikre økonomisk forutsigbarhet for klubbene som arrangører 
av slike samlinger.  

 
Vedtak: 

1) Kretsen dekker utgifter til overnatting og lokaler, karttrykking, annet 
nødvendig utstyr til løp/treninger, samt innleid trener-kompetanse. 

2) Utgifter til mat dekkes i utgangspunktet av løpere/klubb, men kan 
støttes med inntil 100 kr per løper per overnatting. Reiseutgifter 
dekkes av klubbene. 

3) Dokumentasjon som grunnlag for refusjon av utgifter sendes NOOK 
innen 14 dager etter at samlingen er gjennomført. 

 
d) Terminliste 2018 

Utkast til terminliste var drøftet under fagdagen 2.februar. 
 
Vedtak: 
1) Skisse til terminliste, datert 3.februar 2018, legges til grunn for styrets 

videre arbeid med terminlista. 
2) Terminlisten bør være lagt inn på Eventor, innen 15.mars 2018. 

 
e) Valg av to representanter til Forbundstinget 10.-11.mars i 
Trondheim 
 
Vedtak: 
Ole Petter Rundhaug og en representant til fra kommende kretsstyre. 
 
f) Valg av utsending til kretsting Nordland idrettsforbund (NIF) og 
Idrettens studieforbund (ISF), 14.april 2018 i  Bodø 
 
Vedtak: 
Ole Petter Rundhaug ble valgt som utsending til Idrettskretstinget for 
NIFog ISF. 
 



g) Strategiplan for NOOK 2018-2020 

Styret la fram forslag til strategiplan, jfr. vedlagte saksframlegg.  
 
 Vedtak: 

1) Kretstinget vedtar forslag til strategiplan for Nordland 
Orienteringskrets 2018-2020 som retningsgivende for styrets 
arbeid.  

2) Styret bes samle innspill/forslag som framkom under fagdagen på 
dette kretstinget og utarbeide forslag til tiltak. 

3) Styrets forslag til strategiplan med konkrete tiltak legges fram på 
neste kretsting til diskusjon og godkjenning. 

 
h) Aktivitetsplan 2018 (jfr. vedlagt utkast til aktivitetsplan) 
 
Vedtak: 

1) Utkast til aktivitetsplan 2018 legges til grunn for den videre dialog 
med klubbene som ansvarlige arrangører av de fleste aktivitetene 

2) Rekrutteringstiltak bør ha 1.prioritet i 2018 
3) De innspill som framkom på dette kretstinget innarbeides i plan for 

2018 og forankres i klubbene. 
 
i) Fastsetting av kontingent 

 
Vedtak: 

 Kontingenten beholdes uendret og blir slik for 2018: 
- Inntil 25 medlemmer  – kr 500 per klubb 
- For 26-50 medlemmer  – kr 1000 per klubb 
- Over 50 medlemmer – kr 1500 per klubb 

 
 

7. Budsjett for 2018  
Styret fremmet vedlagte forslag hvor det framkom at kr 22500 brukes av 
egenkapital til å dekke budsjetterte utgifter. Kretstinget ønsket at posten 
for klubbutvikling ble økt til kr 10000 (til bl.a. opplæring i bruk av tur-
orientering.no) og at kretsen bidrar med inntil kr 15000 for dekning av 
deltakerutgifter til HL.    
 
 Vedtak: 

1) Post for klubbutvikling økes med kr 7800 
2) Ny utgiftspost for dekning av kostnader til HL settes til kr 15000 
3) Kretstinget godkjenner at inntil kr 45300 hentes fra oppsparte 

midler for å dekke disse utgiftspostene på budsjettet for 2018 



  
 
8. Valg 
 
Valgkomiteen hadde ikke forslag til ny kasserer. Kristin Nilsen ble valgt 
som nye vara til kretsstyret, erstatter Ole Morten Wie. 
Kretstinget gir fullmakt til styret til å søke ny kasserer blant medlemmer 
eller foreta en intern omorganisering av styreverv. 
B&OI orientering ble bedt om å komme med forslag til nytt medlem av 
valgkomiteen. Martin Kaspersen rykker opp som leder av valgkomiteen. 
Øvrige ble gjenvalgt eller var ikke på valg.  
Kun en vararevisor, Asbjørn Pedersen ble valgt. 
 
  
9. Drøftingssaker (jfr. vedlagte notat) 
Kretsstyret la fram to drøftingssaker til orientering 
 
1. Om kartarbeid i NOOK hvor det viser seg at NOF har utarbeidet 

retningslinjer og norm som kartarbeid må følge. Det er lagte et skjema 
som må godkjennes av NOOK. Det legges ut på nettet og lagene må 
følge NOF retningslinjer og norm. De legges ut på nettet. 
 

2. Hvordan skal NOOK og klubbene engasjere seg i Stolpejakten? 
Mye engasjement i drøftingen, Mo OK erfaringer ble formidlet og o-
klubbene og lag bør vurdere dette opplegget som mulig 
rekrutteringstiltak. TA kontakt med friluftsråd og benytt mulighetene 
for sponsorinntekter. Kan være skoleaktuelt tilbud. 

 
 
10. Avslutning 
 

  
(Protokoll Kretsting NOOK 03022018) 

 

 

 

 


