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Styremøte nr 4 - 2020 
Norges Orienteringsforbund 
Protokoll 
 
Dato: Torsdag 31. mars 2020, kl 16:00-18:30 
Sted: Teams 
 
Tilstede:  
Astrid Waaler Kaas (AWK)   president  
Kjell Einar Andersen (KEA)   visepresident (fraværende på sak 32) 
Dag Kaas (DK)     styremedlem  
Dag Ausen (DA)     styremedlem  
Gunhild Bredesen (GB)    styremedlem 
Sondre Sande Gullord (SSG)   styremedlem  
Stein Blomseth (SB)    varamedlem  
Aurora Fossøy (AF)    varamedlem 
 
Lasse Arnesen (LA)    generalsekretær  
Øystein Hildeskor (ØH)   assisterende generalsekretær 
Lene S Kinneberg (LK)   fagkonsulent 
Jørgen Rostrup (JR)   landslagssjef 
   
 
 

Sak 29/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 30/2020 Godkjenning og signering av protokoll  
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.  
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 3 – 2020. 
Protokollen signeres av styremedlemmene ved første anledning. 
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Sak 31/2020 Konsekvenser av 
koronasituasjonen i NOF 
Ved inngangen til saken tok SSG opp forhold knyttet til sin habilitet, og mente seg 
inhabil for deltakelse i eventuell behandling av spørsmål om permitteringer. Resten 
av styret gjorde en vurdering av SSG sin habilitet, og konkluderte med at SSG var 
habil til å delta i diskusjonen knyttet til økonomi og aktiviteter, og inhabil under 
diskusjonen om mulige permitteringer. Som en følge av dette deltok ikke SSG under 
sistnevnte diskusjon i styremøtet.  
 
All aktivitet, utenom våre mosjonstiltak turorientering og stolpejakt, er avlyst. Dette 
betyr at mange arbeidsoppgaver direkte knyttet til aktivitet er falt bort.  
Administrasjonen presenterte en økonomisk oversikt. Økonomisk taper forbundet 
løpsinntekter, budsjetterte sponsorinntekter og kan forvente et redusert salg. 
Innsparingene er i stor grad knyttet til aktiviteter, arrangement og reiser som avlyses, 
der landslagsaktiviteten er sterkest berørt 
 
Landslagssjef Jørgen Rostrup informert i møtet om de planer som er lagt for høsten, 
dersom det blir mulig å drive aktivitet fra juni/juli.  
 
Administrasjonen presenterte en oversikt over de ansattes arbeidsoppgaver når 
mesteparten av vår aktivitet er avlyst. Ansattes representant, Lene Kinneberg, 
informerte i møtet om samtaler med hver enkelt som viser at administrasjonen er 
offensive og tenker hvordan de kan få til aktiviteter med en ny vri / på nye måter og 
også utnytte bruk av digital læring. Styret oppfordret administrasjonen, med bakgrunn 
i den oversikt som ble fremlagt i møtet, til å bruke mer tid på utviklingsarbeid.   
 
Administrasjonen presenterte to prosjekter som det kan satses ekstra på; 
turorientering og Hovedløp/O-landsleir. Styret ser at det er stor interesse for våre 
mosjons- og turorienteringstiltak under Corona-epidemien, og ønsker å initiere en 
felles dugnad i administrasjonen rundt dette prosjektet. På dette området kan vi 
utnytte en svært vanskelig situasjon til noe positivt for oss. Vi kan gjøre en forskjell!  
 
Styret kom med innspill til den økonomiske situasjonen og anbefalte å skjerme 
tilstrekkelig midler i toppidrettsbudsjettet til å sikre optimale forberedelser for eliten 
samt til utviklingsoppgaver knyttet til juniorer og de nest beste.   
 
 
Vedtak 
Styret besluttet at toppidrettsbudsjettet delvis skjermes til aktivitet som kan 
gjennomføres høsten 2020. Aktiviteten skal bidra til å sikre optimale forberedelser til 
kommende mesterskap, samt utvikling av juniorer og de nest beste. Landslagssjefen 
bes komme med en plan for aktiviteter som kan gjennomføres høsten 2020 og 
skissere de økonomiske rammene for denne aktiviteten. 
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Styret besluttet å starte opp et prosjekt knyttet til mosjons- og 
turorientering i henhold til vedlagte mandat. Styret ba generalsekretæren allokere de 
nødvendige ressurser til mosjons- og turorienteringsprosjektet. 
 
Styret besluttet at tiltak rundt Hovedløps- og O-landsleir planlegges og gjennomføres 
som tidligere planlagt og skissert av den nedsatte arbeidsgruppen.  
 
Styret vurderer at det ut fra dagens redegjørelse i styremøtet om den økonomiske 
situasjonen og arbeidsoppgaver i NOF, inkludert en ekstra satsing på et mosjons- og 
turorienteringsprosjekt, ikke er grunnlag for permitteringer. Generalsekretæren bes 
om å følge utviklingen og fortløpende vurdere om det må iverksettes permitteringer 
for å dekke opp for tapte inntekter.  

Sak 32/2020 Østfold o-krets. Søknad om dispensasjon  
Østfold orienteringskrets valgte på sitt kretsting 3. februar 2020 en valgkomite 
bestående av 3 kvinner og ingen menn. NOF har mottatt søknad om dispensasjon fra 
lov om kjønnsbalanse.  
 
Søknaden er begrunnet med at det i år ikke var så lett å få til kjønnsbalanse. Søker 
legger til at de valgte medlemmene i valgkomiteen er geografisk og klubbmessig godt 
spredt i kretsen, at de er svært aktive bidragsytere i o-kretsens arbeid og er 
personer med godt nettverk i orienteringsmiljøet utover sin lokale klubb. 
 
Vedtak 
Forbundsstyret mente at det ikke foreligger tilstrekkelig god grunn til å gi 
dispensasjon fra loven om kjønnsbalanse, og gir Østfold orienteringskrets avslag på 
søknaden. Generalsekretæren informerer kretsen om vedtaket.  
 
Neste styremøte: 16. april. 

Sak 33/2020 Informasjonssaker  
Info fra administrasjonen var sendt ut i forkant av møtet. 
 
 
Astrid Waaler Kaas   Kjell Einar Andersen   Dag Kaas 
President    Visepresident   Styremedlem 
 
 
 
 
Sondre Sande Gullord  Dag Ausen    Gunhild Bredesen 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
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