
Referat Fana IL Orienteringsgruppens årlige møte 2020 («årsmøte») 

Tid: Mandag 10.02.2020, kl 18.30 – 20.45 

Sted:  Fana Arena, Slåtthaug. Møterom «Livarden» 

Tilstede: 17 stemmeberettigete medlemmer 

Referenter: Torgeir Strand og Rannveig Nordhagen 

1. Godkjenne de stemmeberettigete
17 stemmeberettigete godkjent uten innsigelser. 

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: 

 Geir Heksem

 Astrid Ormberg

4. Årsmelding 2019
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: 

Verv 

Kommentar: Navnet Marianne Nummedal endres til Marianne Heldal. 

Svar: Sekretær endrer dette. 

Rapport fra styret 

Ingen kommentarer. 

Rapport fra hovedkomité for NM, Norgescup og O-Idol 2020 

Ingen kommentarer. 



 

 

Økonomi 

Ingen kommentarer. 

 

Rapport fra turorienteringskomitéen 

Spørsmål/kommentar:  

Hvilke effekter er oppnådd, etter tiltak som er gjort for å få opp tur-o-aktiviteten? Er NOFs 
«Utlodningstiltak» fra 2018 videreført i 2019? 
 

Tur-O-avgiften er nevnt særskilt i rapporten, men Torgeir Strand presiserte som kretsstyremedlem at 
dette ikke er den eneste avgiften Fana IL har betalt til NOF i 2019. Samtidig har Fana IL i 2019 blitt 
støttet med vesentlig mer fra NOF/HOK enn det som i sum er betalt i avgift til NOF. 

Svar og kommentar: 

Kommentar Jan Olav Ormberg: Viktig å være ute og selge. Ikke klart å finne ut fra NOFs tur-o-avd. om 
utlodningstiltak/tilskudd for 2019. 

 

Rapport fra treningskomitéen 

Kommentar: 

Brage Bell Lysaker mangler i listen over deltagere i Fana-Atleten 

 

Svar: Sekretær retter dette. 

 

Rapport fra kartkomiteéen 

Spørsmål/kommentar:  

Per Vold ga supplerende info om økonomistatus for Totlandsprosjektet og Smøråsprosjektet.  
I 2020 har vi allerede fått resterende spillemidler til Totlandsprosjektet, og vi håper også å få mva-
refusjon. Dersom vi får full mva-refusjon, er kartet fullfinansiert, når vi inkluderer det som er hentet 
ut fra kartfondet.  
I 2020 forventer vi å få tilsagn om spillemidler til Smøråsprosjektet. 

For den delen av Totlandsprosjektet som ligger sør/øst for Bontveitvegen ble det etterlyst et kart 
som viser hva som er synfart av hvem, i og med at ulike deler av denne delen av kartet er synfart av 
ulike personer. 

 

Arrangementsutstyr 

Kommentar: 
Har vi sveisemaskin? 

Svar:  

Styret sjekker om den finnes. Sekretær endrer eventuelt. 

 

Medlemstall 

Ingen kommentar. 

 



 

 

 
Resultater 2019 

Kommentar: 
Feil plasseringer under «O-idol D-16», for Kristine Bog Vikane og Marie Roll-Tørnqvist. 

 

Svar:  

Sekretær endrer til riktig, som er Kristine nr. 10 og Marie nr. 25 

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

 

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

 

5. Regnskap 2019 
Hovedtrekkene i regnskapet (ennå ikke revidert) ble fremlagt av kasserer. 

Underskuddet er kr. 12.678, inkl. kr. 50.000 avskriving på Totlandsprosjektet. 

 
Kartfondet reduseres med kr. 50.000,- i 2019, til delfinansiering av Totlandsprosjektet.  
50% av det totale uttaket fra kartfondet til Totlandsprosjektet forutsettes refundert til kartfondet i 
2020, som er det året de siste spillemidlene til dette prosjektet kommer. 

Dugnad omfatter 2 bedriftsløp samt et arrangement for Atea ved Fanahytten.  

 

Vedtak 
Styrets forslag ble godtatt.  Regnskapet går videre til hovedlaget til revisjon, og endelig godkjenning. 
Kartfondets størrelse pr. 31.desember 2019 er kr. 110.000,-. 

 

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

Følgende kommentarer kom frem vedr fremlagte planforslag: 

Kartkomitéen v/ Per Vold sluttet seg til styrets forslag vedr. Smøråsen-kartet, side 6. 

Det ble stilt spørsmål til grensesnitt mellom årsmelding og kartplan, med tanke på hvor informasjon 
om kartene finnes. Det ble også påpekt at det er viktig med statusinformasjon, herunder at 
brukerene/aktivitetsarrangørene vet at de har korrekt kartversjon.  
 
Svar:  

Styret må finne en bedre struktur på kartoversikten neste år, også mellom hva som står i hvilke 
dokumenter, og hva som finnes av informasjon i kartdatabase på nett. Noe av utfordringen denne 
gang er at NOF er på veg over til en ny nettløsning, og at verken gammel eller ny nettløsning pr. i dag 
er tilfredsstillende.  



 

 

Vedtak: 
Arrangements- og kartplanen ble godkjent til samsvar med styrets forslag. Styret oppdaterer 
dokumentet før utlegging på hjemmesiden, og jobber videre med forbedring av kartpresentasjonene 
til årsmøtet 2021. 

 
7. Visjoner og målsettinger 2020 

Gruppeleder presenterte visjoner og målsettinger 2020.   

Følgende kommentarer kom frem vedr fremlagte planforslag: 

Visjon og målsettinger er for like. Hva menes med økt satsing på media? For mange målsettinger. Hva 
ligger i støtte til juniorløpere som har ambisjoner? Gjenspeiles dette i budsjettet? 

Det er en utfordring med så mange mål, samtidig som noen mål er for lite ambisiøse, for eksempel 
defensivt med et antall skolegårdskart på ett.  

Det gode treningstilbudet gjelder ikke alle nivåer? Ikke på elitenivå, ikke for rekruttene? 

En del gode treningstilbud er felles for hele Fana IL, kan dette innlemmes i treningstilbud? 

Vedtak: 
Årsmøtet slutter seg til planen, og gir styret i oppdrag å jobbe etter planen, med følgende endringer: 

 Styret skal sette opp prioritering og gruppering av målsettingene 

 S.2: omformulere mål om antall skolekart til minst ett skolekart. 

 S.3: omformulere mål om å opprettholde det gode treningstilbudet for alle aldersgrupper og 
nivå, til: Opprettholde og videreutvikle det gode treningstilbudet for alle aldersgrupper og 
nivå. 

 

8. Medlemsavgift(er) 2020 

Styret foreslo at satsene og vilkårene for trenings-/aktivitetsavgifter for 2020 er de samme som i 
2019. 

Vedtak: 
Styrets forslag ble vedtatt. 

 
9. Budsjett 2020 

Budsjettet er foreslått med kr. 30.000,- i underskudd, kostnader til kartprosjektene Totland og 
Smøråsen ikke medregnet. Medlemmene må merke seg at budsjettet ikke inkluderer aktiviteter direkte 
knyttet til storarrangementet i september 2020. Det forventes overskudd fra dette storarrangementet 
(delvis i form av penger, og delvis i form av utstyr), uten at styret i budsjettet vil konkretisere en sum 
som mål for dette overskuddet. 

 

 



 

 

 

Vedtak: 
Styrets forslag over ble vedtatt. 



 

 

10. Valg 

Valgkomitéen presenterte følgende forslag til verv: 

Styret: 

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

 

Treningskomiteen: 

 Vibeke Tefre Grieg – leder 
 Tord Bell Myking  
 Ole Tørnqvist 
 Geir Heksem 
 Maaike van Langen 

 

Kartkomiteen: 

 Per Vold - leder 
 Magne Raadal 
 Geir Heksem  
 Øistein Bøe 

  

Tur-O-komiteen:   

 Jan Olav Ormberg - leder  
 Ketil Nummedal 
 Einar Nordås 
 Knut Erik Gulbrandsen 

 

Valgkomiteen: 

 Karen Clementsen Kayser (leder) 
 Magne Raadal 
 Jan Olav Ormberg 

 

Materialforvalter: 

 Per Vikane 
  






