Protokoll
Styremøte nr. 3 — 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 12. mars 2016
Sted: Quality Airport Hotell, Gardermoen

Fra styret:
Einar Tommelstad
Anne-Kari Bakkland
Dag Kaas
Kaisa Svergja
Per Einar Pedersli

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Fra administrasjonen:
Lasse Arnesen
Vigdis Hobøl

generalsekretær
fagkonsulent klubbutvikling (Sak 26)

Tingdirigenter:
Bernt Myrvold
Astrid Waaler Kaas

(Sak 26)
(Sak 26)

Ikke møtt:
Sondre Sande Gullord

styremedlem

Sak 23/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling
President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr. 3 - 2016
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 24/2016 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr. 2 - 2016 var vedlagt sakspapirene.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 25/2016 Saker til Forbundstinget
Per Einar innledet med å forklare de ulike versjonene av styrets forslag til vedtak:
Vedtak:
Forbundsstyret vedtok følgende forslag til vedtak for Forbundstinget
8.3

Vinnertid i NM langdistanse

Forslag til vedtak
Angitte vinnertider i NM øvelser hvor det arrangeres internasjonale mesterskap bør
følge IOF sine angitte vinnertider.
Forbundsstyret kan vedta utfyllende retningslinjer, og ev. gi dispensasjon for
enkeltarrangement.
8.4

Startintervall i NM langdistanse

Forslag til vedtak:
Saken oversendes styret.
8.5

Regler for kartarbeid

Forslag til vedtak:
Forbundstinget vedtar forslag til regler for kartarbeid fra AOOK og kartutvalget.
8.6
Regler for kartarbeid, pkt 4
Styret er av den oppfatning at punktet er ivaretatt av 8.5.
9
Løpsavgifter
Utsendte tingdokumenter har en annen ordlyd enn styret behandlet på sist møte.
Styret besluttet å fremme det tidligere vedtatte forslaget.
Forslag til vedtak:
1. Det er ikke kontingent til forbundsleddet fra klubb eller krets.
2. Det er løpsavgift på hver deltakelse i alle konkurranser. Løpsavgiften skal
beregnes som 30 % av den totale påmeldingskontingenten som betales,
inkludert gebyrer eller tilsvarende arrangør krever for å ta imot påmelding.
a. Arrangement der ingen av deltakerne avkreves mer enn kroner 30
anses som treninger, og deltakerne skal ikke betale løpsavgift.
b. Aktivitetstilbud for barn, slik som "Småtroll", betaler ikke løpsavgift.
3. Det er tur-o-avgift på hvert opplegg som selges. Tur-o-avgiften skal beregnes
som 15 % av den totale prisen som betales for enkeltopplegg eller
pakkeopplegg.

Sak 26/2016 Forberedelser til Forbundstinget
Tilstede var også tingdirigentene og Vigdis Hobøl fra NOFs administrasjon
Program og prosedyrer for helgens Forbundsting ble gjennomgått.

Sak 27/2016 Orienteringer
1. WOC 2019 i Østfold. Lasse informerte om planlagt befaring og møte med IOF
16. og 17. mars

Referent: 12. mars 2016, Lasse Arnesen
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