
Protoko!! fro Buskerud o-krets ting 13. mors ?OI8

Idrettens Hus, Drommen

Apning ved kretsleder Linda Verde

Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen.

Det ble informert om saker i fra NOFs ting helgen tør der Buskerud stilte med 4 representanter.

Forslaget om medlemsbasert turo endte omforent løsning der en arbeidsgruppe utreder hvordan

kontakten og medlemskaping fra turo kan styrkes. Basisforslaget kom fra Morten D., BuOK.

Løpsavgifter fortsetter som før, men innslagspunktet øker fra 30 til 50kr. Veldig bra strategi ble

vedtatt for årene framover. Delmål ble satt til 30 000 medlemmer i 2020, men L% av befolkningen

på sikt. Astrid W Kaas fortsetter som president.

Linda presenterte også noen tanker om arbeidsomfanget knyttet til å fremskaffe alt resultatene som

inngår i årsmeldingen og stilte spørsmål om dette er informasjon som benyttes av klubbene'

SAK 1 Opprop og godkjenning av fullmakter
Det ble.fOretatt+gprop ogfullrnakter ble gsdkjent,Detvar 2-3 stemmebereltigede til stede'

Deltagerliste

1 Linda Verde Kretsleder

2 Stig Melling Styremedlem

3 Odd Strand Styremedlem

4 lngemar J. Haverstad Styremedlem

5 Helga Haverstad Styremedlem

6 Tom Bondehagen Fossekallen lL

7 CarlAxel Berlin Eiker OL

8 Hans Roar Bakken Eiker OL

9 Anne Marthe Peveri Eiker OL

10 Hege Kullerud Konnerud lL

LI Håvard Hågård Konnerud lL



BsOK

Annemarie Ranvik Konnerud lL

Kongsberg OL

Jon Moholt Kongsberg OL

Jens Kristian Kopland

Live Ytrehus

Kristian Kihle

Elizabeth Sørenssen

Øyvind Roger Hansen

Nils lnge Brurberg lF Sturla

Snorre Frydenlund lF Sturla

Morten Dåsnes Møteleder

Kretskoprdinator

SAK 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Vedtak: lnnkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent

SAK 3 Valg av møtefu nksjonærer
FØlgende ble valgt:

Møteleder: Morten Dåsnes, Ringerike OL

Sekretær: Stig Melling, kretsstyret

Til å underskrive protokollen:Tom Bondehagen og Hans Roar Bakken

SAK 4 Årsrapport 2017 om representasjon og aktiviteter
Møteleder gikk gjennom beretningen punkt for punkt og følgende merknader framkom:

4.4. TEKNISK RÅDs VIRKSOMHET

Hans Roar Bakken tror det produseres flere kart som ikke sendes inn til kretsen for godkjenning.



lngemar Jansson Haverstad informerte om at oversikten over godkjente kart bygger på søknader inn

til rådet. Morten Dåsnes utdypet at godkjenning av kart i første omgang er knyttet til tildeling av

spillemidler

4.5 TRENINGSRÅDETS VIRKSOM H ET

Flere kommenterte at treningsrådet har en imponerende liste med aktiviteter, og de fortjener skryt.

4.6 HOVEDLøP OG O-LANDSLEIR

Tabell med overskrift Ledere 2015 må rettes til Ledere 2017

4.9 PROSJEKT O-TROLL LEIR 2017

Linda presiserte at kretsen fikk fylkeskommunal støtte til å arrangere o-trollsamling sammen med

Barnas Turlag i Modum. Fylkeskommunen krever nå at minst to organisasjoner samarbeider om

aktivitet for å gi stØtte. lsa Heggedal opplyste om at det også for 2018 var sØkt midler til slik støtte,

da med Barnas Turlag i Eiker.

4, 11 AKTIVITETS- OG M EDLEMSSTATISTI KK

Linda Verde foreslo å forenkle statistikken over antall starter i N-, K- og nærløp til å dele kun i under

og over 17 år. lngen hadde merknader til det. Tabelloverskriften skal være 2017, ikke 2016.

Hans Roar Bakken og Morten Dåsnes poengterte at detaljgraden i denne statistikken bør styres ut i

fra det vi klarer å hente ut på en enkel måte i fra Eventor.

Til tur-o-tallene kunne legges til tall fra Berger og Svelvik o-lag med 110 solgte konvolutter og 40

ekstra kort. Totalt4llqle for kretsen blir da 2863 solgte konvolutte_f og27O kor!: Tgtatt en positiv

utvikling.

Live Ytrehus og Jens Kristian Kopland skrøt av KM-arrangementet til Hemsedal lL og kretsens bidrag

med speakerstØtte og teknisk gjennomføring. Linda Verde poengterte at lærdommen fra KM til

Nesbyen lL for noen år siden var at altfor mye av løpsinntektene gikk til innleie av teknisk bistand.

Krets/klubber må hjelpe til når klubber som mangler slike ressurser, inviterer til lØP.

lsa Heggedal sa at det er ønske at o-trolleir på sikt kan arrangeres i Hemsedal.

lsa Heggedal presiserte at oversikten over medlemstall2OlT er hentet i fra idrettsregistreringen

mars 2017 og i praksis gjenspeiler klubbenes medlemsmasse i 2016. Tilsvarende registreringspunkt

har det vært i tidligere årsrapporter. Linda Verde nevnte at det er disse tallene som benyttes i

forbindelse med vurderingav 1% målet til orienteringsforbundet.

4.12 Resultater

lsa Heggedal oppdaterte oversikten med NM skiorientering og HL i skiorientering.

Morten Dåsnes stilte spørsmål om det er behov for alt i denne oversikten. Jens Kristian Kopland

mente at det holder med oversikt over de 3 beste i mesterskapsklassene. Morten Dåsnes poengterte

at kretsen har ett særlig ansvar for å følge opp KM-statistikken.

Vedtak : Årsrapporten tas orientering

SAK 5 Kretsstyrets beretning 2017

Kretsleder leste kretsstyrets beretning.

Vedtak: Beretningen tas til orientering.



SAK 6 Regnskap 1.11.2016-31 .1 2.2017

Linda Verde gikk gjennom regnskapet og utdypet at det skal innføres mer spesifikasjoner til neste år.

Dersom det er ønske om mer spesifikasjoner, eller man kan se spesifikasjonene i årets

budsjettoppstilling, side 26.

Hans Roar Bakken ønsket at kolonne for vedtatt budsjett skal stå sammen med regnskapstallene, slik

at det er enklere å vurdere.

Valgt revisor Elizabeth Sørenssen leste opp revisorberetning.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

SAK 7 lnnkomne forslag
7.1 - JUSTERING AV ORIENTERINGSKRETSENS LOV

Linda redegjorde for ba kgrunnen for presiseringsforslaget.

Vedtak: Kretstinget vedtar presisering i kretsens lov §16 punkt 9 b): Styremedlemmer slik at styret

samlet har 4-6 medtemmer, samt et varamedlem.

7. 2 - NY STRUKTUR PÅ KRETSENS STYRE OG KOMITEER

Linda redegjorde for forslaget og bakgrunn fci" dette.

Flere bemerket at det ville bli få medlemmer i den nye sammensetningen.

Vedtaket: Kretstingets!uttei'segtil styrets feæslag ci--rendretstn:kt*r på komiteer og'*
styresammensetning der komitelederne sitter i kretsstyret, mens enkeltaktiviteter er organisert

innen komiteen.

SAK 8 Handlingsprogram 2018

Linda Verde redegjorde for strukturen i handlingsplanen. Den har 4 målområder knyttet til kvantitet,

innhold, kvalitet og organisasjon. Morten Dåsnes gikk gjennom disse målområdene.

Mål 1: lYo av Buskeruds befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges

Orienteringsforbund.

Jens Kristian Kopland ønsket at kretsen skalfokusere mer på flere løp enn økning av

medlemsmassen til L% som ligger veldig langt frem i tid. Vi bør tenke på et større løpstilbud.

Nils lnge Bruberg: 1% er uoppnåelig innen 2020. Viktig med flere løp i Buskerud.

Linda Verde presiserte at kretsens målsetning er lojal med NOF's må|.

Gotfred Rygh presiserte at NOFs målsetning er konkretisert i 2020 til 30.000 aktive medlemmer,

mens 1% av befolkningen er ett langsiktig må|.

Morten Dåsnes mente at Buskerud bør ha som målsetning å ta sin andel av NOFs konkrete målfor
2020. Odd Strand mente at 1% er godt nok som langsiktig må1.

Hans Roar Bakken mente at vi må forholde oss til NOF, men også realiteten. Vi kan ta utgangspunkt i

antall solgte turorienteringskonvolutter og knytte det opp til målsetning om medlemskap.

Linda Verde opplyste om at det ikke er stort sprik mellom vårt langsiktige mål og 1%. Hun foreslo at

kretsen EJør om dette til et langsiktig mål uten å konkretisere noe mer.
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Forslag til ny formulering av målsetningen

lYo av Buskeruds befolkning skal på lang sikt være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges

Orienteringsforbund.

Forsamlingen sluttet seg til denne formuleringen.

VtÅl Z: Vi skal være en krets med høy aktivitet, spesielt for aldersgruppen 10-20 år

Kretsleder noterte enkelte innspill til denne bolken.

fUÅl g: Vi skal stimulere til en variert terminliste i Buskerud, og arbeide for hØy kvalitet på alle

typer arrangement

Flere møtedeltagere poengtere at vi må øke vår aktivitet.

Kretsleder opplyste at tilbakemeldingen om kandidater fra klubbene til TD-oppgaver, er til dels

dårlig. Raskere respons etterlyses.

UÅl a: Vi skal videreføre utviklingen av en effektiv og målrettet organisasjon som skal tilpasses

fremtidens behov

Vedtak: Handlingsplanen ble tatt til orientering.

Morten Dåsnes presiserte at alle klubbene er ansvarlig for gjennomføring.

SAK I Fastsetting av kretskontingent
Vedtak: Ki'etskontingenten beholdespå kr 5Opr. medlem i2918;

SAK 10 Budsjett
lsa Heggedal opplyste at det er en målsetning å få inn kr 10.000 i sponsormidler til supplering av

kretsdrakter. Godfred Rygh viste til at tilskudd fra NOF er småpenger sammenlignet med det som

overføres til NOF i form av avgifter på kretsens aktiviteter. Hans Roar Bakken opplyste at Eiker har

betalt kr 30 OOO i løpsavgift og turorientering. Linda Verde opplyste at kretsen også stØttes med

tjenester rundt ansettelsesforholdet til kretskoordinator. lngrid Kvistad poengterte at o-trolleir ikke

var budsjettert med inntekter eller utgifter. Morten Dåsnes foreslo at kretsens budsjett for 2018

godkjennes selv om det ikke er spesifisert midler til å arrangere o-troll leir. Det forutsettes at o-troll

leir gjennomføres.

Vedtak: Budsjett for 2Ot8 ble enstemmig vedtatt. Det forutsettes at o-trolleir blir gjennomført.

SAK 11 Valg

Morten Dåsnes redegjorde for prosess. lngen ungdommef uniorer er foreslått i noen rolle i det nye

styret eller komiteene. Han oppfordret klubbene til å tenke på muligheter for egne ungdom i slikt

arbeid fremover.

Valgkomiteens forslag ble tatt opp til avstemming:

Stvret

Leder: Linda Verde, lF Sturla (gj.v)

Nestleder og sekretær: Håvard Hågård, Konnerud lL (ny)



Styremedlem og leder teknisk råd: lngemar Jansson Haverstad, Lierbygda OL (gj.v)

Styremedlem og leder aktivitetsråd: lngrid Kvistad, Kongsberg OL, (ny)

Varamedlem: Line Drange Ruud, Røyken OL (ny)

Teknisk komite
(Leder lngemar Jansson Haverstad, jf styremedlem)
David Løver, Modum OL, (gj.v.)

Tibor Vari, lF Sturla (ej.v.)

Aktivitets komite
(Leder lngrid Kvistad, jf styremedlem)
Medlem med ansvar for O-Troll: Kristin Viken, Eiker OL (ny)

Medlem med ansvar for Unionsmatch: Hanne Kristin Kvarme, lF Sturla (ny)

Medlem med ansvarfor PWT-cup:Jørn Are Longfjeld, Modum OL (ny)

Medlem med ansvar for Hovedløp: Lars Berglund, Ringerike OL (ny)

Revisor

Geir Holm Gundersen, lF Sturla (gj.v.)

Brede H Gundersen, Ringerike OL (ny)

Styret gis fullmakt til å velge representanter tilting i overordnede organisasjonsledd og til
an d re representasjonsoppgaver.

Valekomite
Styret fremmet følgende forslag

Åshild BergstØ|, Kongsberg OL (ej.v.)

Berit Grosvold, Eiker OL (gj.v)

Et medlem fra klubb kretstinget peker ut.

Modum tok på seg oppgaven å finne ytterligere en representant til valgkomiteen.

Alle foreslåtte kandidater ble valgt enstemmig ved akklamasjon.

SAK 12 Fastsetting av neste års ting
Vedtak: Neste års kretsting legges til uke 7 i 20L9.
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