Styremøte nr 3 - 2020
Norges Orienteringsforbund
Protokoll
Dato: Torsdag 12. mars 2020, kl 17:00-18:00
Sted: Teams
Tilstede:
Astrid Waaler Kaas (AWK)
Dag Kaas (DK)
Dag Ausen (DA)
Gunhild Bredesen (GB)
Sondre Sande Gullord (SSG)
Stein Blomseth (SB)

president
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem

Lasse Arnesen (LA)

generalsekretær

Forfall:
Kjell Einar Andersen (KEA)
Aurora Fossøy (AF)

visepresident
varamedlem

Møtet var ekstraordinært og ble avholdt digitalt på Teams, uten
andre temaer enn hvordan vi forholder oss til Corona-epidemien.
Sak 26/2020 Utsettelse av forbundstinget

Grunnet den ekstraordinære situasjonen verden står oppe i, varsler fra
tingrepresentanter om mulig uteblivelse og ikke minst myndighetenes pålegg om
tiltak for å hindre spredning av smitte, var det full enighet om at det ikke er mulig å
gjennomføre forbundstinget til planlagt tid. Det sittende styret sa seg villige til å
fortsette i sine verv inntil videre.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok å utsette forbundstinget 2020 på ubestemt tid, og ba
generalsekretæren omgående å sende ut informasjon til kretser og påmeldte
tingrepresentanter.

Sak 27/2020 Aktiviteter i regi av NOF

NIF og Helsedirektoratets har grunnet fare for smittespredning av Corona-viruset gitt
pålegg om sterkt begrenset aktivitet innen idretten. Dette påvirker alle NOFs
aktiviteter. Alle arrangementer og sammenkomster i regi av idretten skal fram til 26.
1

mars avlyses. Det er viktig å avklare hva som kan utføres av organisering og
aktiviteter innenfor de rammer som er gitt av myndighetene.
Vedtak
Forbundsstyret ba generalsekretæren avklare aktivitetsbegrensninger med NIF, og
utarbeide et informasjonsskriv som skal sendes til organisasjonen.

Sak 28/2020 Neste styremøte

I og med at forbundstinget nå blir utsatt og det sittende styret fortsetter i sine roller, er
det behov for å planlegge styremøter utover våren.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å avholde neste styremøte tirsdag 31. mars, også det på
digitalt format.
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