
Protokoll
Styremøte nr 2 - 2015

Norges Orienteringsforbund

Dato: 10. februar 2015
Sted: Scandic Hamar Hotell, Hamar

Fra styret:
Einar Tommelstad
Anne-Kari Bakkland
Sondre Sande Gullord
Dag Kaas
Per Einar Pedersli

På Skype:
Kaisa Svergja

Fra administrasjonen:
Lasse Arnesen

president
visepresident (forlot møte etter sak 10/2015)
styremedlem
styremedlem
styremedlem

styremedlem

generalsekretær

Sak 8/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 2/2015.

Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.
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Sak 9/2015 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr 1/2014 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 10/2015 Norsk bidrag i ny IOF-komite

Bakgrunn
Styret behandlet forespørsel fra IOF om norske bidrag i IOF-komiteer i sak
93/2014.

IOF har nylig opprettet en ny komite, IOF Regional and Youth Development
Commission. Medlem av IOF Council, Astrid Waaler Kaas, vil i en periode lede
komiteen.

Vedtak
Styret støtter norsk deltakelse i IOFs nye komite etter samme lest som for de
andre komiteene.

Sak 11/2015 Idrettspolitisk dokument 2015-2019

Bakgrunn
Utkast til Idrettspolitiske dokument 2015-2019 var vedlagt møteinnkallingen til
dette styremøtet

Diskusjon
Følgende punkter ble gjenstand for diskusjon
5.4.1 burde også omhandle orientering i eget punkt c
5.3.1 enig med det nye forslaget
5.4.3 Er det noe i IPD som tilsier at vi må være oppmerksomme mht til tildeling av
midler?
4.1 Skal vi kun rekruttere barn? Folkehelsebegrepet bør vel omfatte også
voksne?
4.2 og 4.3 Hvordan kan IPD ivareta og utvikle også utøvere i alderen 20-23. En
del institusjoner har godt tilpassete studieopplegg. Men kan IPD utformes for å
påvirke lånekassen?
Vi må vurdere om vi i denne høringen også skal inkludere mosjonsidrett

Oppsummering
Lasse og Einar lager et utkast til høringsnotat, som sendes til styret 1. mars.
Styret gis 2-3 dagers svarfrist. Høringsfristen 9. mars 2015.
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Sak 12/2015 Organisasjonsplan

Bakgrunn
Organisasjonens sammensetning og funksjonalitet var tema på forrige styremøte.
GS hadde utarbeidet et utkast til org. plan som ble diskutert

Diskusjon
Hvordan danne funksjonelle arbeidsgrupper og oppdrag
Hvordan implementere eventuelle grenutvalg.
Utfordringer med grenutvalg i grener der vi ikke har klubbaktivitet (ski-o og sykkel-
o)
Hvor plasseres grenutvalgene i org. plan
Per E. viste en fin figur som gir adm, fagpersonell ansvar for gjennomføring, med
hjelp i diskusjoner med «utvalg» eller «ressurspersoner» -
I saker som krever styrevedtak tar det respektive styremedlemmet med forslaget
til beslutning i styret.
I saker som ikke trenger styrevedtak ligger beslutningsmyndighet hos GS
Hvordan holde kostnader nede

Oppsummering
Grenutvalg må ligge under GS. Einar og Lasse utformer utkast til org.plan
m/grenutvalg og plassering i organisasjonen

Sak 13/2015 Handlingsplan og oppfølging

Bakgrunn
Handlingsplan, versjon 3, var vedlagt saksdokumentene.

Diskusjon
Gjennomgang av handlingsplanen og ansvarsområder. Oppdateringer ble
foreslått.
Hvordan optimalisere rutiner på KLM
Kan vi organisere KLM slik at vi ikke bruker for lang tid på detaljer i ordlyden.

Oppsummering
Einar gjør oppdateringer i handlingsplanen og sender ut til styret
Per Einar lager oversikt over saker vi hadde på agendaen til KLM, men som vi
ikke rakk over. Bernt Myrvold og Øivind Holt inkluderes i denne prosessen.

Sak 14/2015 Orienteringer

1. Idrettsgalla. Ikke omtalt. Anne-Kari sender epost til Einar som distribuerer
2. Status administrasjonen. Jeppe har sagt opp.
3. Tur-o-seminarer. Tas på neste styremøte.
4. Status for prosess med fornyelse av avtale med SOFT om Eventor. Sondre

orienterte.
5. Kort status på klubbranking. Sondre orienterte.
6. Choice-avtale. Lasse informerte om avtalen som er muntlig klar, men ikke

endelig signert.
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7. Svar fra FMOA i klagesak etter vedtak om Skjennungsåsen. Einar sender ut
info på e-post.

8. Sak til Idrettstinget om høydehus sendt inn av friidrett, skiskyting og
svømming. Einar sender ut info på e-post.

Referent: 10. februa
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President
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Styremedlem
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Visepresident
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Kaisa Sver
Styremedle

Per Einar Pedersli Dag Kaas
Styremedlem Styremedlem
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