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MØTEREFERAT 

 
ROKs fremtidige funksjon og finansiering - komitearbeid 

 
 

Tid (dato, fra kl til kl): 25 sep 18, kl 1800 - 2030 Sted: Nordic Crane, Sandnes og SKYPE 

Innkalt av (avd. og navn): 
Tom Furland, Rogaland 
orienteringskrets 

 

Referanse: 
Vedtak fra ROK kretsting- jan 2018. Komite for ROKs fremtidige 
funksjon og finansisering 

Innkalte deltakere: 

Haugesund IL  
Sveio OL 
Ganddal IL 
Sauda IL 
Egersund OK 
Stavanger OK 
Ålgård orientering 
Vikebygd IL 
Suldal O-lag 
Sandnes IL 
Rogaland o-krets 

 
Borghild Hervik 
Kjetil Fiskå – på SKYPE 
Ann-Cathrin Urdal 
Vanessa Venema – på SKYPE 
 
 
 
Jon Magne Svendsbø – på tlf – kort tid 
Jan Erik Kristensen – på SKYPE- halve møtet 
Rune Christiansen 
Tom Furland 
 

Kopi sendes til: Leder av ROK Trond Lamark 

Referent: Ann-Cathrin Urdal  

Ordstyrer: Tom Furland  

Fravær: 
Egersund OK 
Stavanger OK 
Ålgård Orientering 

Asbjørn F Hegdal 
Elisabeth C Ørke 
Ønsket ikke å delta 

   

Saksliste: Evt. ansvarlig, tid:  

1 - innledning 

Tom Furland innledet møtet ved å orientere om formålet med 
komiteen og dennes oppgave.  
Videre ble det orientert og gjennomgått Rogaland 
orienteringskrets lov – med hensyn til de 4 paragrafer som 
spesielt berøres i dagens tema – som er ROKs fremtidige 
funksjon og finansiering. 
Det er: 
§ 1 – formål 
§ 3 – Oppgaver 
§ 4 – Kretskontingent 
§ 16 – punkt 7 – kontingenter + særavgift (kartavgift). 
ROK sin lov er bygd opp etter mal fra NIF. Siste hovedrevisjon 
var på kretstinget i jan 2016. 

  

2 – orientering om 
kretsen sine grupper 

Tom Furland – orienterte videre om: Kretsen organiserer 3 
grupper: Kretslaget, ROOTS og O-troll. 
Kretslaget har i sesongen 2018 – 22 medlemmer. Ca 50/50 ift 
om de er med på varianten «go-for-it» eller «bli-med». Det 
varierer fra år til år hvilke klubber som er tyngst representert i 
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kretslaget. I 2018 er det Ganddal IL. Tidligere år har Sandnes IL 
vært tungt representert, og før det Haugesund IL. 
Det er flere voksne som bidrar på trenersiden. Kretslaget har 5 
punkter de jobber etter, som representerer formålet med 
kretslaget. Disse er nedfelt i egne retningslinjer. For å bli med på 
kretslaget må du sende inn en søknad som vurderes av SPORT V. 
Kretslaget har pr i dag en lav terskel for å være med. Det er fra 
ROK sin side ønskelig at kretslaget både representerer bredde 
og topp. Det er en kjensgjerning og man erfarer at antall 
juniorløpere nasjonalt, er synkende. ROK ønsker å holde 
kretslaget bredt for å holde ungdommene aktive lenger. 
Kretslagets ledelse arranger turer til Norgescup, junior- og 
senior-NM, utenlands- og  innenlands treningssamlinger, med 
mer. Det er fokus på resultater, og treningsinnsats. 
Det er av Kretsstyret identifisert et behov for å lage en 
plan/retningslinjer for hvordan man skal takle de store 
ungdomskullene som er på vei – og som i løpet av -1-2 år kan 
søke om å delta på kretslaget. Disse retningslinjene vil være klar 
før neste kretsting. 
 
ROOTS ble startet som en satsning med egen trener (da Ørjan 
Ravndal)– finansiert av kretsen. Det var opprinnelig et tilbud for 
de mellom 12-16 år, men har blitt utvidet til også å omfatte de 
opp til 19 år. ROOTS slik den har vært i de to siste år, er både en 
sosial samling og arena for å bli kjent med jevnaldrende i de 
øvrige av kretsens lag, samt at det på enkelte samlinger også er 
innlagt flere o-tekniske treningsøkter. Samlingene gjennomføres 
både i Nord- og Sør-fylket 
 
O-troll: samlinger med o-teknisk tilbud for de mellom 8-12 år. 
 

3 – orientering om ROK 
sin finansiering – 
inntekter og utgifter 

Tom Furland orienterte om ROK sine inntekter og utgifter. ROK 
har fått beskjed av tinget å bruke mer penger for å få mindre på 
bok/konto. Dette gjenspeiles i aktiviteten og årsplanene som 
legges for kretslag/ROOTS og o-troll. 
Opprinnelig ble kartavgiften innført for å lønne en 
kretssekretær. Denne funksjonen finnes ikke lenger, og 
kartavgiften benyttes i dag til drift av både kretslag, ROOTS og o-
troll. 
 

 

4 - Diskusjoner i møtet – 
versus mandatet til 
komiteen  

Det var flere diskusjoner under møtet – både om kretslag versus 
ROOTS, og om hvorvidt kartavgiften er rettferdig/fungerer som 
sosial utjevning. Diskusjonene var ikke direkte innenfor 
komiteens mandat, og dette ble presisert av Haugesund IL. 
 
For å få møtet og komiteens arbeid på rett spor – så ble 
mandatet gjentatt av Haugesund IL. Mandatet er: 
1 – Hva skal kretsen (ROK) sine oppgaver være i fremtiden 
2 – Hvordan skal oppgavene finansieres. 
 
Det ble videre i møtet fokusert på å få disse to oppgavene 
besvart. 

 

5 – ROK sine oppgaver Oppgavene til ROK ble tidlig i møtet gjengitt av møteleder Tom 
Furland, og organisering/tilrettelegging av de tre grupperingene 
kretslag, ROOTS og o-troll er blant oppgavene.  
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De av klubbenes representanter som var tilstede i møtet – var 
enig at dette var kretsens oppgaver.  
Sandnes IL gjentok flere ganger at de ikke så hva som var 
formålet og oppgavene til kretslaget. De mente at kretslaget var 
et treningssamarbeid mellom klubbene. Dette ble på det 
sterkeste tilbakevist fra møteleder Tom Furland – som er leder 
av SPORT V og da leder for kretslaget.  De 5 formålene som 
kretslaget jobber etter viser nettopp at det IKKE er et 
treningssamarbeid – men et tilbud for de som trenger personlig 
trener-oppfølging, et administrativ apparat for å få juniorer til 
nasjonale stevner samt tre formål til. Dette ble gjentatt flere 
ganger i møtet.  Øvrige klubber var inneforstått med disse.  
 
Konklusjonen som møtet/komiteen har til ROK sine oppgaver 
er: Kretslag, ROOTS og O-troll må ha klare retningslinjer for hva 
de enkelte tilbud er. Aldersgrensene med at kretslaget er fra 15-
20 år, ROOTS fra 12-19 år og o-troll – 8-12 år ønskes beholdt. 
ROOTS må være et tilbud til de som ikke kommer inn på 
kretslaget – minimum som et sosialt tilbud. 
 
SPORT V jobber med å revidere retningslinjer og lage en plan for 
veien-videre med kretslaget – spesielt med tanke på de 
kommende store ungdomskull som snart er i kretslag-alder. 
 

6 – ROK sin finansiering Kartavgiften er en av inntektskildene til ROK. Kartavgiften 
innbetales av de klubbene som selger/benytter sine kart til 
bedriftsorienteringen. Prisen på salg av kart – er i Sør-fylket kr 
30. Denne prisen har vært den samme i de siste tre år. Det er 
mulig for klubbene å ta høyere pris for salg av kart. 
Kartavgiften var for 2017, og er i 2018 – kr 7 pr solgte/brukte 
kart. 
Av de klubbene som var tilstede i møtet – så var alle utenom 
Sandnes IL – enig i at finansiering med kartavgift fortsatt kan 
være en inntektskilde for ROK.  
Det ble anbefalt fra møteleder til Sandnes IL, at dersom de 
ønsket å fjerne kartavgiften som en finansiering for ROK, så må 
dette fremmes på nytt – til neste kretsting. 
 
Det ble ikke enighet om andre finansieringsformer enn det ROK 
har idag – og komiteens arbeid ift denne oppgaven, anses derfor 
å være avsluttet. 
Komiteens anbefaling er at Sandnes IL står fritt til å fremme et 
forslag om eventuelt endring/fjerning av kartavgiften som egen 
sak på neste kretsting. 
 

 

7 – SPORT V sitt arbeid 
videre 

Sandnes IL sier i møtet at de ser at de må bidra mer inn i 
kretsens komiteer. Møteleder Tom Furland påpeker at det har 
de mulighet til ved å bli spurt, og valgt på neste års kretsting.  
Sandnes IL ønsker også å være med å gi innspill allerede nå – når 
neste års sesong planlegges. Tom Furland presiserer at det er de 
som er valgt inn i SPORT V som planlegger 2019-sesongen, men 
han er åpen til å kunne ha med 1 deltaker fra Sandnes IL – som 
observatør/gi innspill. Navn må meldes inn fra Sandnes IL.  
Navneforslag i møtet var Kim Richter, men dette må verifiseres 
fra Sandnes IL. Det ble presisert fra møteleder at det er 
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gjeldende retningslinjer og formål for kretslaget som danner 
grunnlag for de treninger og samlinger 2019 vil bestå av. 
 

8 – avslutning – videre 
arbeid 

Det ble vedtatt at det ikke skal gjennomføres ytterligere møter i 
denne komiteen. Komiteen anser sitt arbeid for ferdigstilt. 
Komiteen er enig om at ROK sine oppgaver er OK. 
Komiteen er ikke enig i om finaniseringen av ROK skal endres. Se 
konklusjon i punkt 6. 
 
Det ble fra Sandnes IL uttalt følgende i avslutningen: «Sandnes IL 
synes det er trist at komiteen ikke klarte å komme frem til en 
omforent enighet om kretsens fremtidige funksjon og 
finansiering. Sandnes IL mener at endringer er helt nødvendige, 
spesielt med tanke på den positive veksten i medlemsmassen 
blant barn og ungdom.» 
 

 

9 – distribusjon av 
referat 

Møtereferat vil bli distribuert til Innkalte klubber, deltakende 
representanter, samt til kretsstyrets leder. 

 

 
Sandnes – 7 okt 2018 
 
Ann-Cathrin Urdal 


