Styremøte nr 4 - 2019
Norges Orienteringsforbund
Protokoll
Dato: Onsdag 19. juni 2019, kl 16:00-18:50
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Tilstede:
Astrid Waaler Kaas (AWK)
Kjell Einar Andersen (KEA)

president
visepresident

Dag Kaas (DK)
Dag Ausen (DA)
Sondre Sande Gullord (SSG)
Gunhild Bredesen (GB)
Stein Blomseth (SB)
Aurora Fossøy (AF)
Lasse Arnesen (LA)
Øystein Hildeskor (ØH)

styremedlem
styremedlem (på skype)
styremedlem (på skype)
styremedlem
varamedlem
varamedlem
generalsekretær
assisterende generalsekretær

Sak 40/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
AWK ønsket velkommen til styremøtet og la fram forslag til saksliste.
Vedtak
Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste.

Sak 41/2019 Godkjenning og signering av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.
Vedtak
Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 3 – 2019.
Protokollen ble signert av styremedlemmene.
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Sak 42/2019 Rapportering strategiarbeid
ØH redegjorde for status strategi.
Utdrag fra rapporten
Skal vi nå målet om medlemsøkning, trenger vi en uttelling på mosjonsmedlemmer.
Deltagere i turorientering og Stolpejakten utgjør et stort potensial. Pr juni 2019 har 44
000 personer allerede registrert 1, 7 millioner stolper.
Det jobbes kontinuerlig med ulike modeller for barne- og ungdomstrening. Eksempler
på dette er blant annet Utviklingsplan barneidrett, inkludert barneidrettsbestemmelser
og heftet "Orienteringsglede for alle-rekruttere og beholde". Vi har et
forbedringspotensial i å tydeliggjøre utviklingsplan og modell ut i organisasjonen og
på hjemmesiden som vi må se mer på fram mot 2020.
Vi har fornyet nettside www.o-skolen.no, ferdig høst 2018. Nye aktiviteter er lagt inn i
aktivitetsbanken. Kartportalen www.skoleorientering.no er tilpasset med mulighet for
alle klubber å få lagt inn skolekart. Pr nå har vi 108 skolegårdskart registrert på
skoleorientering.no.
Arbeidsgruppen for kartarkiv er reetablert, og mandat for arbeidet ble vedtatt på
styremøte i mai. Arbeidet settes i gang under O-festivalen og forslag til løsning på
kartarkiv legges frem på kretsledermøtet.
Det er vedtatte planer for arrangering av internasjonale mesterskap som følges opp.
Vi bygger kompetanse i utvalgte klubber for å gjennomføre hovedarrangement av
god kvalitet. Vi har det siste året fått 3 nye IOF kontrollører godkjent.
Knock-out sprint er innført som ny NM-øvelse. Vi følger videre opp ulike variasjoner
av jaktstart nasjonalt, f.eks. eliteklassen i O-festivalene.
Tilbudet for de ulike målgruppene innenfor paraorientering blir stadig bedre. Vi har
satt i gang egne tiltak mot hørselshemmede og utviklingshemmede, men det er
fortsatt en utfordring å få utøverne inn som medlemmer av klubbene. Vi samarbeider
også godt med flere helsesportsentre, og samarbeidet øker i omfang.
Det er nedsatt arbeidsgruppe som ser på organisasjonen i sammenheng med NIFs
modernisering og kretsenes ønske om sammenslåing. Arbeidsgruppen skal beskrive
på hvilket organisatorisk nivå arbeidsoppgavene gjøres i dag, og vurdere om det er
hensiktsmessige med endringer. Gruppen skal også vurdere om det er oppgaver
som ikke er dekket eller om det er oppgaver vi gjør i dag som vi ikke behøver å gjøre.
Styret vil motta en rapport fra gruppen innen styremøtet i august.
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Vi har et aktivt arbeid mot NRK og andre riksdekkende medier ifm VM. Gjennom
"Gulldrømmer" jobbes det med profilene. Det sendes ut pressemeldinger i forkant av
alle landslagsaktiviteter og NRK har vært på landslagssamlinger og laget reportasjer.
Utfordringen blir å holde trykket oppe etter VM.
Det er også hyppige oppdateringer på landslagets kontoer på Facebook og
Instagram.
Vi har forholdsvis gode leverandøravtaler og flere av våre utøvere har egne
sponsoravtaler. Forbundet har så langt ikke klart å inngå egne sponsoravtaler. Det er
imidlertid utarbeidet en egen markedsstrategi, og inngått avtale med
markedskonsulent for bedre treffprosent. Arbeidet pågår kontinuerlig.
Forbundets hjemmeside er i ferd med å bli oppdatert og ny side vil bli ferdigstilt i
løpet av 2019.
Innenfor toppidretten er all aktivitet avhold i henhold til sesongplan, men flere utøvere
har vært rammet av langvarige skader og sykdom slik at vi sjelden har vært fulltallige
på samlingene hittil i år. Det skal framover arrangeres to mesterskapsretta samlinger
pr. år for junior (vår og høst). Tiltakene skal være åpne for alle interesserte.
Vi har en egen pool med ledere for junioraktivitet. Disse er tilbudt hospitering på
senioraktivitet i 2019. Vi har imidlertid fått forfall fra et par kvinnelige ledere, noe som
gjør at vi pr. nå står uten kvinnelig leder til to av juniortiltakene i sommer/høst.

Kommentarer og innspill fra styret
Å få flere mosjonister som medlemmer, vil være et viktig satsingsområde framover.
UNO sommerleir er avlyst grunnet dårlig oppslutning. «Ung Frivillig» under VM har
tiltrukket seg 85 ungdom fra hele landet. Styret foreslo å lage et nettverk blant unge
tillitsvalgte i kretsene for å utveksle erfaringer rundt det å være ung tillitsvalgt, og for
å rekruttere og beholde ungdom som tillitsvalgte.
Nettsiden www.o-skolen.no er fornyet og kartportalen www.skoleorientering.no er
tilpasset slik at alle klubber over hele landet kan legge inn skolekart. Det gode
arbeidet rundt skole i forbindelse med VM, bør intensiveres i resten av landet også.
Styret ber administrasjonen, sammen med styrets ansvarlige (DA) igangsette
arbeidsgruppen for et kartarkiv og at administrasjonen tar mer eierskap til arbeidet.
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Styret mener det er viktig at orientering er med på NM-veka, som gir god synlighet på
TV, og ba administrasjonen ta grep for å sikre deltagelse i 2020 og 2021.
Styret foreslo å etablere en arbeidsgruppe for arrangement med tanke på å
optimalisere terminlistestrukturen.
Medlemstall er ikke nødvendigvis det viktigste innen paraorientering, men at alle
interesserte har et tilbud om tilpasset aktivitet.
Viktig at administrasjonen og styret sammen følger opp resultat av NIFs
styringsbarometer i løpet av 2019. Styret var positive til at det skal gjennomføres
medarbeiderundersøkelse i 2019.
Idrettstinget har vedtatt at det skal være ungdomsrepresentant i forbundsstyrene..
Kjønnsbalanse i forbundsstyret bør tilstrebes. Dette må følges opp av valgkomiteen

Vedtak
Forbundsstyret tok statusrapporten til orientering, og ba administrasjonen følge opp
konkrete innspill fra styret.

Sak 43/2019 Samordning stolpejakt
AWK gikk gjennom status for arbeidet.
I arbeidet med samordning av NOFs og Foreningen Stolpejaktens mosjonskonsepter,
ble det nylig avholdt et møte mellom partene. Det var bred enighet om målsetting om
en fremtidig felles løsning, inkludert en felles app.
Målet er at løsningen partene blir enige om skal implementeres fra 1.1.2020, og
presenteres på NOFs Kompetansehelg 9.-10.november.
Det er flere avklaringer som må gjøres, og det er planlagt nye møter mellom NOF og
FS etter VM. Foreningen Stolpejakten vil blant annet sjekke med nåværende
leverandør av app om de har kapasitet til å videreutvikle dagens løsning til å kunne
ivareta begge parters behov.
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Intensjonsavtalen fra 2016 ligger som grunnlag for videre utvikling sammen med
referatet fra møtet mellom NOF og FS, hvor oppgaver som må avklares er beskrevet.
Viktig å ha en klar avtale om fordeling av sponsormidler før eventuelle sponsoravtaler
blir inngått.
Dialog og avklaring med FS sin hovedfinansiør Sparebankstiftelsen er også viktig.

Vedtak
Styret tok informasjonen om status i samarbeidet med Stolpejakten til orientering, og
utrykte tilfredshet med at det nå samarbeides om et felles mosjonsprosjekt.

Sak 44/2019 Kvinnelig landslagstrener. Økonomi
LA informerte om status.
Susanne Barkholt er ansatt som en ny landslagstrener fra 1. november. Hun kommer
direkte fra tilsvarende stilling i det svenske landslaget og har signert en 3 års
kontrakt. Både det svenske og norske forbundet vil informere om overgangen 20.
juni.
Hun er ansatt i 100% mot Birgittes 80%. For 2019 vil dette ikke gi større økonomiske
konsekvenser.
De langsiktige konsekvensene av ny landslagstrener er kr. 255.000, - pr år i økt
toppidrettskostnad, mens post 3 kostnadene vil bli redusert.
Administrasjonen har en aktuell kandidat som ny prosjektleder av jenteprosjektet.
Styret støttet at denne kandidaten ansettes i 50% stilling for å følge opp/videreutvikle
jenteprosjektet. Jenteprosjektet skal evalueres, og oppgavene til prosjektlederen kan
endres som følge av dette.
Vedtak
Styret tok informasjonen om budsjettkonsekvensene ved tilsetting av ny kvinnelig
landslagstrener til orientering.
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Sak 45/2019 VM 2019 gjesteopplegg
LA orienterte.
Det er sendt ut invitasjon til samtlige nålevende norske verdensmestere, tidligere
presidenter og èn tidligere generalsekretær. Gjestelisten inneholder 50 navn. I tillegg
vil noen av gjestene ha behov for å ha med en egen ledsager. Det sittende styrets
medlemmer inviteres også til å delta i sammenkomsten.
Gjesteopplegget er berammet til onsdag 14. august, under finalen i langdistanse. Det
legges opp til felles måltid, et faglig foredrag, samt at alle gis status som IOF-family.
Dette er en «VIP-light» som gir tilgang til avsperret mingleområde, kaffe/snacks og
ikke minst utdeling av kart med dagens løyper.
SB og LA utarbeider et konkret opplegg for gjesteprogrammet. Det vil også bli et
koordineringsmøte tirsdag 25. juni hvor styrets og administrasjonens ulike oppgaver
under VM gjennomgås. SSG og SB fra styret og LA (pr tlf), ØH og NJ fra
administrasjonen deltar. Gruppen vurderer også hvordan resultatene av disse
aktivitetene skal følges opp i etterkant av VM.
Idrettspresidenten er invitert til VM samt at AWK har foreslått for idrettsstyret at de
avholder styremøte under VM. SSG følger opp forespørselen i kommende
idrettsstyremøte.
VM-organisasjonen inviterer Trine S. Grande.
I tillegg inviteres sponsorer og / eller potensielle sponsorer.

Vedtak
Styret vedtok å bevilge inntil kr. 50.000, - på gjesteopplegg for potensielle sponsorer,
tidligere presidenter og verdensmestere under VM.

Sak 46/2019 Representasjon NM Pre-O
Årets NM i pre-o arrangeres i Modum søndag 18. august, og begge øvelsene Pre-O
og Temp-O arrangeres samme dag.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok at AWK representerer styret under NM i Pre-O på Modum.
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Sak 47/2019 Informasjonssaker
Informasjonssakene var utsendt til gjennomlesning på forhånd
I tillegg ble det lagt frem følgende informasjon:
•
•
•
•
•
•
•

AWK følger opp NIF-administrasjonen vedrørende innlegget om
barneidrettsbestemmelsene på Idrettstinget (i samarbeid med LK)
Bjørn Baklid blir ny jr-landslagssjef i ski-o
Lars Moholdt blir «spillende trener» for ski-o-landslaget
DK og LA representerer NOF på internasjonale møter under VM (president
conference og møte i NORD)
NOF (Henning B. Carlsen) avholder konferanse under VM for NORD-landene
vedrørende implementering av orientering i skolen.
Masse aktiviteter under VM med Visit Østfold.
KLM foreslås utvidet med to timer i forkant, for å få mer tid tilde gode
diskusjonene. Administrasjonen sender en forespørsel til kretsene om de
støtter dette.

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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