Rogaland Orienteringskrets
_____________________________________________________________
Stiftet 22 -5- 1947

Til
Kretsstyret,
Alle lag i ROK,
Tillitsvalgte,
NOF,
RIK

Foss-Eikeland, 28. februar 2019

PROT 1/2019

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2019 - FOR SESONGEN 2018 - 21. FEBRUAR 2019
Sted: Mortavika kiosk & kafeteria
Protokollen henviser til årsmelding som ble sendt ut til klubbene 1 uke før tinget.
Sidehenvisning nevnes i hver sak det er aktuelt.
SAK 1: GODKJENNE SAKSLISTA
Godkjent
SAK 2: VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR
 Dirigent: Hans Christian Falkenberg
 Sekretær: Ingrid Eggen / Jakob Karlsen
SAK 3: GODKJENNE REPRESENTANTENES FULLMAKTER
Deltakerliste på side 3 i Årsmelding manglet flere navn da årsmelding ble sendt ut. Det ble foretatt
opprop av de frammøtte og det møtte 6 fra kretstyret og 12 fra klubbene, i alt 18 stemmeberettige.
Foruten kretsstyret og klubbenes representanter hadde tinget 1 gjest, uten stemmerett:
John Arve Hveding fra Rogaland Idrettskrets.
SAK 4: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN
Godkjent
SAK 5: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL
 Ann Karin Tjørhom, Ganddal IL
 Rune Christiansen, Sandnes IL
SAK 6: VALG AV TO REPRESENTANTER SOM TELLEKORPS
 Lene Elise Wathne Thingsbø, Sandnes Il
 John Arve Hveding; RIK
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SAK 7: ÅRSMELDING
7.1 Tillitsvalgte i Rogaland orienteringskrets (viser til side 6 i Årsmelding).
7.2 Representasjon (viser til side 6 i Årsmelding)
 Ingrid Eggen og Espen Karlsen representerte ROK på Forbundstinget (NOF) 10.-11. mars 2018
i Trondheim.
 Espen Karlsen representerte ROK på ledermøtet 16.november 2018 på Quality Airport Hotell
Gardermoen Øst.
7.3 Kretsens virksomhet
7.3.1 Styrets virksomhet og oppsummering av 2018 (viser til side 7 - 8 i Årsmelding)
Denne ble lest høyt for forsamlingen av ordstyrer,
7.3.2 Lagsoversikt medlemmer (side 9 i Årsmelding.)
Tabellen viser aldersmessig fordeling på medlemstallet fra klubbene. Totalantall av antall
medlemmer for hver klubb var med i lista. Den var fra 2017. Liste for 2018 vil ikke bli klar før
etter 30.april som er klubbenes rapporteringsfrist
7.3.3 Lagsoversikt - Medlemsutvikling, (side 10 i Årsmelding.)
Tabellen viser utviklingen for klubbenes medlemstall for året 2017 med endring i + antall eller
- antall i forhold til året 2017. Liste for 2018 vil ikke bli klar før etter 30.april som er klubbenes
rapporteringsfrist
Utvikling for 2017 i forhold til 2016 viste en nedgang på 3,7 % for hele kretsen.
7.3.4 Årsmelding fra Sport B (side 11 og 12 i Årsmelding)
Årsmelding gjennomgått uten kommentar
7.3.5 Årsmelding fra Sport V (side 13 - 16 i Årsmelding)
Årsmelding gjennomgått uten kommentar.
7.3.6 Årsmelding fra Teknisk råd (TEK) (side 17 og 18 i Årsmelding)
Årsmelding gjennomgått uten kommentar.
7.3.7 Kartrådets årsmelding (KART) (side 19 og 20 i Årsmelding)
Årsmelding gjennomgått uten kommentar.
Hele årsmelding ble enstemmig vedtatt.
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SAK 8: FASTSETTE KONTINGENT OG KARTAVGIFT (viser til side 21 i Årsmelding)
8.1 Fastsettelse av kontingent for 2020
Kretsstyrets forslag: Tinget vedtar fra og med 2020, å beholde kontingentene slik den blir i 2019,
dvs. 6000,- per klubb. Små klubber (<25 medlemmer) får en redusert kontingent og betaler 4000,-.
Avstemming ved dette forslag: Enstemmig vedtatt.
8.2 Fastsettelse av Kartavgift for 2020
I fjor ble det bestemt at kartavgiften holdes uendret på 7,- kroner per kart fra og med 2019.
Styrets innstilling:
Kartavgiften fører økonomiske midler fra bedriftsidretten til sportslige og rekrutteringsfremmende
tiltak i Rogaland orienteringskrets, og bør holdes på dagens nivå
Forslag til vedtak fra styret:
Tinget vedtar å beholde kartavgiften for bedriftsidretten på 7,- kroner per kart fra og med 2020.
Avstemming ved dette forslag: Enstemmig vedtatt.
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SAK 9: INNKOMNE FORSLAG
9.1 Forslag fra Ganddal IL, Orientering - Fagrådene «Sport V» og «Sport B» slås sammen
til et felles råd «Sportslig råd»
Kretsen har to sportslige råd, Sport V og Sport B. Sport V har ansvar for kretslaget imens Sport B
har ansvar for O-troll, Roots og Hovedløpet.
Etter vår mening kunne dette arbeidet vært håndtert i et felles sportslig råd. Dette vil gi en god
koordinering av alt det sportslige i kretsen, man sparer antall ressurser som er bundet opp og en
del av disse ressursene kunne heller brukt tiden på å lage treningsopplegg og være trenere for
utøverne. Hvis tinget godtar forslaget kan de to rådene bruke 2019 på å slå seg sammen,
arbeidsform og avgjøre hvor mange som bør være med i rådet.
Oppgavene til sportslig råd vil være:
Overordnet terminplanlegging av et sportslig og sosialt tilbud på tvers av klubbene for barn,
ungdom og satsende unge voksne.
Koordinere klubbene med arrangement av treninger, leirer, samlinger og reiser etc
Formidle trenere til utøvere som har behov for hjelp til å nå sine mål
Knytte kontakt med og administrere personer som kan bidra med å lage treningsopplegg og delta
på reiser til f.eks. nasjonale løp.
Ganddal IL orientering
Kretsstyrets kommentar og forslag til vedtak:
Kretsstyret stiller seg bak forslaget til GIL. Det vil kunne frigi administrative ressurser til å
utarbeide sportslige tilbud og samkjøre det sportslige arbeidet i kretsen. Det sportslige rådet må
som hovedoppgave i 2019 avklare og beskrive det sportslige tilbudet kretsen skal gi.
Forslag til vedtak:
Sport B og Sport V slås sammen til et råd under en rådsleder. Det nye sportslige rådet gis i 2019
mandat til å konstituere seg selv. Rådet skal i 2019 bestå av en leder, evt. en nestleder og valgte
medlemmer til neste ting. Før neste ting og valg skal sportslig råd foreslå endelig organisering og
antall medlemmer, og sammen med styret avgjøre om styret skal reduseres med ett styremedlem.
Rådet skal ha ansvar slik det står i forslaget fra GIL og definere det framtidige sportslige og
sosiale tilbudet.






Kommentarer fra forsamlingen
Legge fram forslag til lovendring i ROK sin lov til neste ting i samsvar med endring i dette
vedtak.
Nødvendig et ekstraordinært kretsting for å bestemme over lovendring
Planlagte aktiviteter for både Sport B og -V for 2019 sesong er planlagt og godt i gang
Det kom også flere kommentarer på at tekst for vedtak kunne være uklar.

Ordstyrer satte opp forslag til endret tekst og leste den for forsamling:
Sport B og Sport V slås sammen til et råd under en rådsleder. Budsjett og sesongplan for 2019
gjennomføres som planlagt av Sport B og Sport V. Det nye sportslige rådet gis i 2019 mandat til å
konstituere seg selv. Rådet skal i 2019 bestå av en leder, en nestleder og valgte medlemmer til
neste ting. Leder og nestleder er medlemmer i kretstyret i 2019. Før neste ting og valg skal
sportslig råd foreslå endelig organisering og antall medlemmer, og sammen med styret avgjøre om
styret skal reduseres med ett styremedlem. Rådet skal ha ansvar slik det står i forslaget fra GIL og
definere det framtidige sportslige og sosiale tilbudet.
Forslag tatt opp til avstemming, enstemmig vedtatt.
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SAK 10: REGNSKAP 2018
(viser til side 23,24 og 25 i Årsmelding)
Regnskapet for sesongen 2018 ble framlagt for tinget, revidert og funnet i orden av revisorene.
Resultat et overskudd ca 8 945,- mot budsjettert underskudd kr. 45 589,-.
Regnskapet ble tatt til avstemming – Det ble enstemmig godkjent.
SAK 11: BUDSJETT 2019
(viser til side 26 og 27 i Årsmelding) Budsjettet i årsmeldingen inneholdt noen ukorrekte tall. Det
var poster tilknyttet aktiviteten Sport V. Et oppdatert budsjett ble sendt ut til klubbene 3 dager før
tinget. Det ble framstilt med et underskudd på kr. 37 200,-.
Fra forsamling kom disse kommentarer
 Budsjettet bør gå mot balanse
 Kan ikke budsjettere med underskudd over flere år.
 Helst beholde eiendeler mot beløp som er i dag for å ha midler til framtidig økt aktivitet.
 Økonomiansvarlig: Budsjett er konservativt budsjettert. På grunn av ekstraordinære midler
på 37 000,- er underskudd egentlig 17 000.
Sandnes IL ønsket følgende protokollført: Kretstyret arbeider mot at budsjett skal gå i balanse.
Revidert utgave av budsjettet tatt opp til avstemming.
15 stemte for og 3 mot. Budsjettet ble vedtatt
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SAK 12: VALG
12.1 Valg av Kretsstyre og fagråd
Valgkomiteen bestod av Egersund OK, Ganddal IL og Vikebygd IL. Valgkomite sin innstilling
var listet opp på side 28 i årsmelding.
Gjennomføring valg av kretsstyret, utvalgene, revisorer og ny valgkomite:
 Ordstyrer leste opp navn og vedkommende verv de var innstilt på.
 Alle valg ble gjennomført enstemmig, uten motkandidater.
 Først valg av leder,
Sveinung Svebestad, Sandnes ble valgt.
 Deretter følgende valg av styremedlemmer:
Leder Kart,
Jakob Karlsen IL
Presse/ Markedføring,
Pål Bårdsen, Stavanger OK for 1 år
Økonomi
Hans Chr. Falkenberg, Stavanger OK.
 Deretter valg av medlemmer til utvalgene. Det var følgende medlemmer på valg:
Sport B
2 medlemmer, Vibeke Lamark, Ganddal IL og Jarle Solbakken, Sauda OK
Sport V
2 medlemmer, Vibeke Lamark, Ganddal IL og Erik Vie Haugesund IL
TEK
1 medlem,
Espen Fyhn Nilsen, Stavanger OK (feil klubb i årsmeldingen)
Kart
1 medlem,
Ola M Laugaland, Ålgård Orientering
 Valg av revisorer foretatt etter valg av valgkomite.
Ingen på valg dette år
12.4 Gjennomføring valg av ny valgkomite:
Ifølge ROK sin lov innstilles denne fra kretsstyret, og dennes innstilling var følgende 3 klubber:
Sandnes IL, Stavanger OK og Suldal OL.
Disse ble enstemmig valgt.
Fullstendig liste av nytt kretstyre, rådsmedlemmer, revisorer og valgkomite vises på neste side.
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Nytt kretsstyre og utvalg etter gjennomført valg:
Nytt styre:
Leder:
Sveinung Svebestad, Sandnes IL
Nestleder:
Tom Furland, Sandnes IL
Leder Sport B:
Ingrid Eggen, Haugesund IL
Leder Sport V:
Tom Furland, Sandnes IL
Leder KART:
Jakob Karlsen, Ganddal IL
Leder TEK:
Espen karlsen, Stavanger OK
Presse/ Markedføring
Pål Bårdsen, Stavanger OK
Økonomi
Hans Chr. Falkenberg, Stavanger OK
Fagråd:
Medlem Sport B:

Medlem Sport V:

Medlem TEK:
Medlem KART:
(terrengfordeler)
Andre valg:
Revisorer:
Vara:

1 år, Ny
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
2 år, Gjenvalg
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
1 år, Gjenvalg
2 år, Gjenvalg

Vibeke Lamark, Ganddal IL
Jarle Solbakken, Sauda OK
Magnus Landstad, Sandnes IL
Wenche M. Sæbbø, Stavanger OK

2 år, Gjenvalg
2 år, Gjenvalg
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen

Vibeke Lamark, Ganddal IL
Erik Vie, Haugesund IL
Morten Sundli, Ganddal IL
Alf Johan Lima, Ganddal IL

2 år, Ny
2 år, Gjenvalg
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen

Jon M Svendsbøe, Vikebygd IL
Espen Fyhn Nilsen, Stavanger OK

2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
2 år, Gjenvalg

Ola M Laugaland, Ålgård Orientering

2 år, Gjenvalg

Michael Willig, Suldal OL
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
Kjetil Fiskå, Sveio OL
2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
Njål Helge Vølstad, Ålgård Orientering 2 år, Ikke på valg, 1 år igjen

Valgkomité:
Følgende klubber/lag bes stille med en representant hver:
- Sandnes IL
- Stavanger OK
- Suldal OL
Representanter til Rogaland Idrettskrets Ting:
Det vil ikke bli holdt ting i 2019
Representanter til Norges Orienteringsforbunds Ting:
Det vil ikke bli holdt ting i 2019
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SAK 13: BESTEMME STED OG TID FOR NESTE KRETSTING
Vedtak: Torsdag 20. februar 2020 på Mortavika.
Tinget ble holdt mellom kl. 17.00 – 18.45.
Etter avholdt ting holdt RIK sin gjest John Arve Hveding et innlegg for forsamlingen om ting som
skjer i idrettskretsen, og hadde blant annet disse momenter:
 Hva skjer i kretsen? Rogaland vil være en egen region, mens andre blir slått sammen.
 25 særkretser i idrettskretsen.
 175 000 medlemmer i RIK
 22 idrettsråd, og Rik jobber for å beholde disse råd
 Idretten skal være for alle.
 Interkommunalt samarbeid for en del idrettsanlegg
 NM uka med 50 idretter

________________________________
Jakob Karlsen
Sekretær

________________________________
Rune Christiansen
Sandnes Idrettslag

______________________________
Ann Karin Tjørhom
Ganddal Idrettslag
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