Styremøte nr 7 - 2019
Norges Orienteringsforbund
Protokoll
Dato: Torsdag 7. november 2019, kl 17:00-20:00
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Tilstede:
Astrid Waaler Kaas (AWK)
Kjell Einar Andersen (KEA)
Dag Kaas (DK)
Dag Ausen (DA)
Gunhild Bredesen (GB)
Sondre Sande Gullord (SSG)
Stein Blomseth (SB)
Lasse Arnesen (LA)
Øystein Hildeskor (ØH)
Jørgen Rostrup

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem (skype sak 70 og 72)
varamedlem
generalsekretær
assisterende generalsekretær
landslagssjef (sak 69)

Forfall:
Aurora Fossøy (AF)

varamedlem

Sak 67/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
AWK ønsket velkommen til styremøtet og la fram forslag til saksliste.
Forslag om tilleggssaker om deltakelse i NM-veka, høringssvar til Idrettsmeldingen
og forespørsel fra IOF om å arrangere World Cup i 2022.
Vedtak
Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste, med de foreslåtte tilleggssakene.

Sak 68/2019 Godkjenning og signering av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.
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Vedtak
Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 6 – 2019.
Protokollen signeres av styremedlemmene.

Sak 69/2019 Info om landslagsarbeidet
Landslagssjef Jørgen Rostrup informerte om sesongen som er avsluttet og planene
for neste sesong, med sprint VM i Danmark som et høydepunkt.
30 seniorer har representert Norge i 2019, over 60 utøvere totalt.
På herresiden var vi fornøyd med VM, damene under forventet.
Slutten av sesongen viste framgang i sprint, med unge utøvere som har prestert i
WC.
Next generation skog og sprint slås sammen neste år.
De aller fleste utøverne vil satse på både sprint og skog.
Vi vil invitere utenlandske løpere til våre egne samlinger.
Store utskiftninger i støtteapparatet. Det arbeides med å få nye på plass til
oppstartsamling i november i Danmark.
I forbindelse med at landslagskoordinator Erik Rønstad slutter, vurderes en mulig
omorganisering av toppidrettsavdelingen.
Det er viktig å få økt kvaliteten på våre sprintarrangement og få flere
sprintarrangement. Kanskje nedsette et arrangementsutvalg.
Det finnes for lite faglitteratur tilgjengelig på sprint. Niklas Profors har en viktig rolle
med å spre fagkunnskap om sprint.
Alle landslagssamlingene vil være åpne, og vi ønsker større deltagelse fra klubber.

Sak 70/2019 Langtidsstrategi
ØH redegjorde for forslaget.
Etter felles oppstartsmøte med styret og administrasjonen i august, ble det nedsatt
en arbeidsgruppe til å lede arbeidet med langtidsstrategien som skal endelig
godkjennes på forbundstinget i mars 2020.
Administrasjonen har hatt ytterligere ett seminar, og det er utarbeidet et utkast til
strategiplan. Denne skal etter styrets behandling, sendes på høring i organisasjonen,
med ny runde i styret til vinteren 2020.
Innspill fra styret:
Stille spørsmål til organisasjonen om 1%-mål eller aktivitetsmål
2

Handlingsplan vedtas av styret og ikke av tinget. Handlingsplan sendes derfor ikke ut
på høring i første omgang. Kan gjerne sendes på høring til kretsene fra styret etter at
tinget har vedtatt strategien.
Bruk begreper som er enhetlige for idretten, dvs skifte ordlyd til Idretten vil! og
idretten skal!
Begrepet aktive medlemmer er på vei ut av norsk idrett.
Strategiplan sendes ut med innledning og hovedutfordring innen alle de foreslåtte
områdene, inkl. delmål.
Vedtak
Forbundsstyret ba administrasjonen utarbeide et nytt høringsutkast basert på de
innspill som kom i møtet. Utkastet sendes styret for kommentarer før utsendelse til
kretsene.

Sak 71/2019 Kretsledermøtet, gjennomgang av dagsorden
Saksliste med tidsplan for Kretsledermøtet var vedlagt.
Dagsorden, program og prosedyrer for gjennomføring ble gjennomgått.

Sak 72/2019 NM-veka
Det er tidligere vedtatt at NOF skal jobbe for å sikre deltakelse i NM-veka. Tidspunkt
for NM-veka har visse utfordringer for oss, dels fordi NM allerede er tildelt andre
arrangører enn for NM-veka og at tidspunkt for NM-veka kolliderer med O-festivalen.
Det ble diskutert å innføre alternative NM-øvelser for å sikre deltakelse.
Innspill fra styret:
Administrasjonen bes sikre at vi kommer med i NM-veka 2020. Er dette for sent, må
vi jobbe for å komme med i 2021.
Styret var kritisk til at administrasjonen ikke har fulgt opp vedtaket fra tidligere
styremøte.
Vedtak
Forbundsstyret ba administrasjonen arbeide for at NOF får delta i NM-veka 2021,
både sommer og vinter, om mulig også allerede i 2020.
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Sak 73/2019 Idrettsmeldingen
Kulturdepartementet arbeider med en melding til Stortinget om den statlige
idrettspolitikken. Meldingen skal drøfte viktige veivalg i idrettspolitikken, herunder
sentrale mål, målgrupper og statens rolle i idrettspolitikken. Idrettsforbundet skal gi
innspill til denne meldingen, og har sendt utkast til innspill ut på høring i
organisasjonen
Vedtak
Forbundsstyret ba president og generalsekretær utarbeide høringssvar til
Idrettsmeldingen og sende dette til NIF innen fristen.

Sak 74/2019 WC/EOC 2022
IOF har sendt NOF en forespørsel om vi kan påta oss et World Cup arrangement i
Norge sommeren 2022. Det er ønskelig med en årlig WC-runde i Norden, og det er
foreslått at dette skal gå på rundgang mellom de nordiske landene.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok å si ja til å arrangere under forutsetning av at vi finner
arrangør og at NRK dekker TV-kostnadene, og ba administrasjonen utfordre mulige
arrangører.

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem
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