
 

 

 
Referat Fana IL Orienteringsgruppens årlige møte 2019 («årsmøte»)  

Tid:  Mandag 18.02.2019, kl 19.00 – 2120 

Sted:  Fana Arena, Slåtthaug. Møterom «Livarden» 

Tilstede: 15 stemmeberettigete medlemmer 

  Erik Halvorsen (medlem i Hovedstyret Fana IL) 

Referent: Torgeir Strand og Rannveig Nordhagen 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete 
Stemmeberettigete godkjent uten innsigelser, men med følgende kommentar: 

Hovedlagets/hovedstyrets representant i møtet, Erik Halvorsen, er ikke stemmeberettiget. Han 
deltar for at hovedlaget skal skje hva som skjer i gruppene, observere og eventuelt gi råd fra 
hovedstyret. 

 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser. 

 

3. Velge dirigent, referenter, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Valgt dirigent: Håkon Mogstad 

Valgte referenter: Rannveig Nordhagen og Torgeir Strand 

Valgte medlemmer til å underskrive protokollen: 

 Atle Alvheim 

 Ragnar Kayser 

 
4. Årsmelding 2018 
Årsmeldingen ble ikke lest opp i sin helhet, men det ble gitt mulighet til å kommentere eller stille 
spørsmål til hvert enkelt delpunkt, og der styre- eller komitémedlemmer fikk svare/kommentere. 

Årsmeldingen ble godkjent, med følgende kommentarer/spørsmål og svar/endringer: 

 

Rapport fra styret 

Kommentar: Navn må omtales også med etternavn. 

Svar: Sekretær legger til dette. 

 

Økonomi 

Kommentar: 
Det er også mottatt god økonomisk støtte fra orienteringskretsen. 



 

 

 

Rapport fra turorienteringskomiteen 

Kommentar: 
Det er stort forbedringspotensial i omsetning. 

 

Rapport fra treningskomiteen 

Spørsmål fra hovedlag:  

Er noen fra orienteringsgruppen med i Fana-Atleten? 

Svar og kommentar: Ja, i 2018 var 4 stk. med (står i årsmeldingen), og i 2019 tror vi at vi vil ha flere 
enn 4. Kommunikasjon og info fra adm. kan bli bedre, hva gjelder bl.a. uttak, planlagte datoer for 
samlingene og innkalling til samlingene. 

 

Rapport fra kartkomiteen 

Kommentar: 
Det ble etterlyst kartfesting/«omramming» av utførte/pågående prosjekter, evt. i form av direkte 
visning til kartplanen. 

 

Arrangementsutstyr 

Kommentar: 
Kaggedo mangler i listen. 
Et par skrivefeil. 

Svar: Sekretær legger til dette og retter. 

 

Medlemstall 

Kommentar: Selv om totalt medlemstall er det samme som ved forrige årsskifte, har vi mistet ca. 20 
medlemmer i løpet av året, og tilsvarende antall nye er kommet til. Utmelding trigges i hovedsak av 
krav om avgifter og kontingenter.  

 

Resultater 2018 

Kommentar: 
Atle Alvheim vant sprintdistansen i veteranmesterskapet. 

----------------- 

Vedtak: 
Årsmelding godkjent med de endringer og kommentarer som over. 

 



 

 

5. Regnskap 2018 
I kasserers fravær ble regnskapet fremlagt av gruppens nestleder. 

Styrets forslag er at regnskapet, når det gjelder utgifter til kartprosjekt ved Fanahytten, føres slik: 

Kr 50 000 overføres/tappes fra kartfondet, som da reduseres fra kr 210 000 til kr 160 000, slik at 
saldo kartfondet pr. årsskiftet 18/19 er på kr 160 000. 

Regnskapet er ikke revidert. Det vises til årsmeldingen (i delpunktet om "Økonomi"), for nærmere 
informasjon om regnskapet. 

Det var ingen spørsmål til regnskapet. 

 

Vedtak 
Styrets forslag ble godtatt,.  Regnskapet går videre til hovedlaget til revisjon, og endelig godkjenning. 
Kartfondets størrelse pr. 31.desember 2018 er kr. 160 000. 

 

6. Arrangements- og kartplan 
Gruppens nestleder presenterte forslag til arrangements- og kartplan. 

Styret ba årsmøtet om å slutte seg til planen, og gi styret i oppdrag å oppdatere planen videre til 
samsvar med vedtak på årsmøtet, og ny behandling på neste årsmøte. 

Følgende kommentarer kom frem vedr fremlagte planforslag: 

-Arrangementsplan bør ha med noe info om/plan for opplegg for tur-orientering, som trening for 
bl.a. hovedløpsdeltagere. 

-Kartplan, s. 5: Setningen «Det finnes pr. i dag ingen skriftlige detaljerte statusbeskrivelser for det 
enkelte kart…», ble oppfattet som mer negativ enn slik situasjonen faktisk er (oversikt finnes, selv om 
disse ikke er gjort tilgjengelig for medlemmene/brukerne). Det ble ikke vedtatt noen ny formulering, 
men styret får i oppdrag å framkomme med en annen og bedre ordlyd neste år.  

-Kartplan, s. 5: Det var spørsmål om å ta ut setningen «Det er foreslått at vi inngår samarbeid med IL 
Gular om ajourhold og videre utvikling av kart på Herresåsen/Songvesåsen i Voss kommune, uten at 
dette pr. nå er prioritert.», da dette ikke har vært omtalt i referater fra styremøter. Styret 
kommenterte at dette var så vidt tatt opp i ett styremøte, uten at det var referatført, og presiserte at 
prosjektet ikke er prioritert pr. nå. 

-Smøråsen og Stendafjellet er mye brukt av folk flest, og bør være et selvfølgelig valg for tur-o de 
neste årene. I fjor høst ble det gjort det som er nødvendig for å kunne bruke det i tur-o kommende 
sesong. Til dette ble det fra kartkomitéen svart at disse kartene bør oppgraderes på lik linje med 
kartprosjekt Fanahytten, og omsøkes spillemidler til.  En kommentar til dette var at årsmøtet skal 
være det organ som bestemmer prioritering av kartprosjekter som f.eks. nykonstruksjon med 
tilhørende nysynfaring på Smøråsen, Stendafjellet, Svartevatn etc. Slike forslag må forberedes 
gjennom styret, og vedtas på senere årsmøter. Kartarbeid som skjer det enkelte år skal være i 
samsvar med kartplanen. 

Det ble fra hovedlagets side (Erik Halvorsen) uttrykt ønske om at o-gruppen kunne være pådriver for 
bedre merking og skilting (kartoppslag) i de mer og mer populære turområdene ved Fanahytten – 
Livarden – Austefjellet. 



 

 

Vedtak: 
Årsmøtet slutter seg til planen, og gir styret i oppdrag å oppdatere planen videre til samsvar med 
ovennevnte kommentarer i årsmøtet, og ny behandling på neste årsmøte. 

Årsmøtet støttet forslaget om at styret ikke skal søke K-løp eller andre NA-løp enn de vi allerede har 
fått tildelt i 2020. Årsmøtet støttet også styrets øvrige tanker om hvilke løp vi bør arrangere når i 
2020. 

 
7. Målsettinger og tiltaksplan 2019 

Gruppeleder presenterte målsettinger og tiltaksplan 2019.   

Følgende kommentarer kom frem vedr fremlagte planforslag: 

-Under målsetting bør det stå noe om at som rekrutteringsarena bør brukes tur-o. Bør stå på stand 
på Stend og Smøråsen. Tilby en form for medlemskap ved salg av tur-o. Kommentar fra Tur-o-
komitéen: Plan i år er å lage en egen familieløype. Tur-o har konkrete tiltak for å øke medlemstallet i 
orienteringsgruppen.  NOF jobber med endring av tur-o-opplegget. Kommentar fra styret: En 
utfordring i et stort fleridrettslag som Fana IL, er at orienteringsgruppen ikke har anledning til å tilby 
rabatterte medlemskap i idrettslaget. Gruppemedlemmer som kun deltar i turorientering, og ikke i 
andre aktiviteter, velger selv om de betaler trenings-/aktivitetsavgift eller ikke. En utfordring er å «få 
tak i» klubbmedlemmer som faktisk deltar i turorientering, men som orienteringsgruppen ikke vet 
om, og som derfor ikke er registrert som medlemmer i orienteringsgruppen. Slike klubbmedlemmer 
bør være medlem også i orienteringsgruppen, uten at dette altså koster vedkommende en krone. I 
salget av fjorårets tur-O-konvolutter ble slike klubbmedlemmer anmodet om å melde seg, uten at 
dette medførte mange nye gruppemedlemmer. 

-Kommentar på at plan har mangel på tilhørighet, eierskap/forankring.  Det ble uttrykt at planen 
mangler konkrete aktiviteter/tiltak. Det var ønske om at de unge blir involvert i større grad, f.eks. til 
løypelegging. 

-Spørsmål om hvilke skoler Fana IL, o-gruppen rekrutterer/kan rekruttere fra.  F.eks. Sædalen skole? 
Hva er «vår» bydel? Her bør vi før evt. tiltak i disse grenseområdene ha en åpen dialog mot aktuelle 
naboklubber (IL Gneist, Bergens TF, IL Gular og TIF Viking), slik at mulige konflikter hindres. 

Styret ber i denne omgang om at årsmøtet slutter seg til planen, og gir styret i oppdrag å jobbe etter 
planen, med de målsettinger, handlinger og aktiviteter som planlagt.  

Vedtak: 
Årsmøtet slutter seg til planen, og gir styret i oppdrag å jobbe etter planen, med de målsettinger, 
tiltak, handlinger og aktiviteter som planlagt og foreslått. Årsmøtet ber styret om å konkretisere 
planforslaget i større grad neste år. 

 

  



 

 

8. Medlemsavgift(er) 2019 

Styret foreslo å beholde satsene for trenings-/aktivitetsavgifter for 2019, dvs. følgende forslag: 

 
 
Tur-O-konvolutt inngår i trenings-/aktivitetsavgiften etter samme prinsipp som i 2018. 
 
 
Vedtak: 
Følgende ble vedtatt som satser for årets trenings-/aktivitetsavgift (dvs. samme som for 2018): 

 Første husstandsmedlem over 17 år: kr. 950,-    
 Øvrige husstandsmedlemmer over 17 år: kr. 850,-     
 Første husstandsmedlem under 18 år: kr. 600,-    
 Øvrige husstandsmedlemmer under 18 år: kr. 500,-     

Som alder gjelder det medlemmet fyller i løpet av kalenderåret.  
Et medlem som fyller 17 år i løpet av kalenderåret er under 18 år.  
Et medlem som fyller 18 år i løpet av kalenderåret er over 17 år. 

 
9. Budsjett 2019 

Budsjettet er foreslått i balanse, når transaksjoner direkte relatert til det nye kartprosjektet ved 
Fanahytten holdes utenfor. Posten "Avskrivinger anlegg" er den delen av kartkostnaden som foreslås 
utgiftsført i 2019, og denne foreslås finansiert med kr. 50.000,- fra kartfondet (siste linje i 
budsjettforslaget). Dersom årsmøtet godtar dette, vil kartfondet pr. 31.desember 2019 ha en 
restverdi på kr. 110.000,-, så sant det ikke i løpet av 2019 kommer spillemidler til kartprosjektet. Slik 
kartet nå regnskapsføres, vil spillemidlene ikke komme som en inntekt i driftsregnskapet, men gå rett 
til kartregnskapet/kartfondet, men det er ennå uklart når disse spillemidlene kommer. 

Ytterligere info om kartprosjektet og økonomien tilknyttet dette finnes i årsmeldingen. 

Vedtak: 
Styrets budsjettforslag under ble vedtatt. 



 

 

 

 

Kartfondet forutsettes belastet med kr. 50.000,- også i 2019. 

10. Valg 

Valgkomitéen presenterte følgende forslag til verv: 



 

 

 

Styret: 

 Leder: Bjørn Batalden     – gjenvelges for 1 år 
 Nestleder: Torgeir Strand    – ikke på valg 
 Kasserer: Marianne Nummedal    – gjenvelges for 2 år 
 Arrangementsansvarlig: Elin Kryvi Strandenes  – ikke på valg 
 Trening: Vibeke Tefre Grieg    – ikke på valg 
 Sekretær: Rannveig Nordhagen    – gjenvelges for 2 år 

 

Treningskomiteen: 

 Vibeke Tefre Grieg – leder 
 Annhild Fetveit 
 Tord Bell Myking  
 Hans-Richard Brattbakk  - avløser Bjørn Hølleland 
 Ole Tørnqvist 

 

Kartkomiteen: 

 Per Vold - leder 
 Magne Raadal 
 Geir Heksem  
 Øystein Bøe 

  

Tur-O-komiteen:   

 Jan Olav Ormberg - leder  
 Kjetil Nummedal 
 Einar Nordås 
 Knut Erik Guldbrandsen 

 

Valgkomiteen: 

 Karen Clementsen Kayser (leder) 
 Magne Raadal 
 Jan Olav Ormberg 

 

Materialforvalter: 

 Per Vikane 
 

 

 






