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styremedlem
styremedlem
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Fra administrasjonen:
Lasse Arnesen

generalsekretær

Sak 49/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling
President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 6/2015.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 50/2015 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr 5/2014 var vedlagt sakspapirene.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 51/2015 IOFs ekstraordinære generalforsamling
Presidenten redegjorde for sommerens internasjonale møter.
Oppsummering
IOFs ekstraordinære generalforsamling har nå bestemt at det blir delt WOC fra
2019. Det gjenstår mye arbeid for å konkretisere WOC-programmet, og for øvrig
også tilpasning til World Cup og regionale mesterskap (EOC).
EWG (European Working Group) besluttet å flytte ansvaret for tildeling og
kvalitetssikring av de ulike europamesterskap(EOC etc) til IOFs grenutvalg.
EWG vil kunne bli en arbeidsgruppe under IOF sin nye komite Regional and
Youth Development Commission (RYDC)

Sak 52/2015 Internasjonale mesterskap i Norge
Oppfølging av sak 45/2015
I og med at IOFs ekstraordinære generalforsamling vedtok å splitte WOC i to; ett
"forest-WOC" som arrangeres i år med oddetall og ett "urban-WOC" som
arrangeres i årstall med partall er det nå opp til medlemsland å søke om det
første arrangementet. Første gjennomføring av splittet WOC blir i 2019, og da
med skogorientering på programmet. Søknadsfrist til IOF sannsynligvis
31.12.2015. Det er i første omgang et forest-WOC som vil være aktuelt for Norge,
ettersom noe av argumentasjonen for et delt WOC var muligheter for å spre
sporten til nye land, som kanskje ikke har potensiale til å arrangere forest-WOC.
NOF har i sin langtidsplan sagt at vi bør kunne arrangere et WOC i perioden
2020-2023, men ved spørreundersøkelse sist vinter var det ingen klubber som
viste sterk interesse for å søke. Ikke dermed sagt at ingen er villige til å påta seg
et WOC.
WMOC har allerede to norske interessenter; Nydalens SK og en
Trondheimskonstellasjon. WMOC 2019 tildelt Latvia. Første ledige er derfor 2020
med søknadsfrist til IOF 31.12.2016.
Styret diskuterte flere temaer, blant annet: Hvilken rolle spiller NOF sentralt? Som
medarrangør og/eller garantist, dvs bruke av fellesskapets midler til å hjelpe
lokale arrangører? Er dette i så fall en sak for forbundstinget? Skal vi finne
destinasjoner og utfordre dem? Skal vi prioritere destinasjoner der arrangementet
harmonerer med satsingen i Strategi 2020? Utelukker dette en søknad om
WMOC i samme periode? Skal vi prøve å påvirke IOF til å kunne gi oss både
WOC og WMOC? Viktig å få til langvarig verdiskaping, så som gjenbruk av kart
og mulig økt aktivitet.
Konklusjon
Styret var positive til et WOC 2019 i Norge og ønsket at det gjøres en prosess
der forbundet vurderer hvordan dette kan realiseres. Styret ba president og
generalsekretær utarbeide forslag til en prosess og framdriftsplan. Klubbenes
ønske om å søke om WMOC skal også ivaretas ved at det foreslås en prosess
og framdrift også for dette.
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Sak 53/2015 Deltakelse i NM for utenlandske løpere
Saken inneholdt to diskusjoner:
Diskusjon 1: Deltakelse i NM for utenlandske løpere i norsk klubb
I hht gjeldende regelverk pkt.7.1.3: Utenlandske statsborgere må for å kunne delta
i NM eller HL ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært
medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned. Formuleringen er upresis, og bør
erstattes med en eksakt dato.
Oppsummering
Styret ønsker at det fremmes et regelverksendring som inneholder en klarere
definisjon på hvem som er startberettiget i NM. Ansvar Per Einar
Diskusjon 2: NM ultralang som åpent mesterskap
l hht gjeldende bestemmelser om medlemskap og representasjon pkt 3.1.5: I NM
kan kun norske lag og deltakere som representerer norske klubber delta. Dette
gjelder ikke NM ultralangdistanse jf. vedtak på forbundstinget 2008 og 2010. Det
er ønskelig å tilpasse bestemmelsene slik at de harmonerer mest mulig i alle NMdistanser.
Oppsummering
Styret mener det kun skal være utøvere fra norske klubber som konkurrerer om
N M-medaljer og evt kongepokal. Styret ønsker at det fremmes et regelverk som
harmoniserer dette for alle NM-distanser. Styret ønsker samtidig at tilfeller der NM
er WRE,samt organisering av "gjesteklasse", løses i samme runde. Ansvar Per
Einar.

Sak 54/2015 Kretsledermøte 2015
Kretsledermøtet er innkalt fredag 20. november.
Følgende diskusjoner er meldt inn i sammenheng med KLM 2015:
Per Einar: Endringsforslag konkurransereglene
Anne-Kari: Strategi 2020 — Status og evaluering
Sondre: Kretsvis utvikling i medlems- og aktivitetstall.
Einar: Administrativt. Evt gruppearbeid, oppfølging av tidligere tema på KLM.
Oppsummering
• Per Einar utarbeider forslag til endringer i konkurransereglene.
• NOFs administrasjon utarbeider spørreundersøkelse som sendes kretsene
der det oppfordres til egenevaluering av kretsens arbeid med Strategi 2020
og fjorårets gruppeoppgaver og innsending ("hvite områder"). Enkelte
bidrag bes presentert på KLM.
• Kart med fordeling av måloppnåelse er tenkt presentert som innledning til
forrige kulepunkt. Sondre lager to versjoner av fargekart for presentasjon.
Kartet viser jo ikke oppnådde endringer som kan relateres til innsats som
ble planlagt høst 2014/vår 2015 og gjennomført i 2015. NOFs
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administrasjon (Vigdis) må forberede klubbene på god praksis ved
gjennomføring av idrettsregistreringen.
• Som ordstyrer til KLM foreslås Bernt Myrvold. Einar avtaler. Avhengig av
kretsledernes deltakelse på resten av helgen vurderes organisert middag
fredag kveld.

Sak 55/2015 Finansiering av forbundsleddet
Saken inneholdt alle hovedinntektene til forbundsleddet, men ble i hovedsak
utsatt til senere. Styret diskuterte kort løpsavgift da denne vedtas på tinget og er
en forutsetning for budsjettarbeidet.
Styret mener forbundsleddet per i dag er helt avhengig av inntektene fra
løpsavgiften (orienteringsidrettens egenfinansiering der hver løper betaler inn
hver gang en deltar på løp), og ønsket derfor ikke å foreslå endringer på denne til
tinget 2016. Det ønskes ikke å foreslå andre typer forbundskontingenter.

Sak 56/2015 Prosess for strategidokumentet 2016-2018
Utsatt til neste møte.

Sak 57/2015 Konkurranseprogrammet i Norgescupen
Forbundet bør se på konkurranse programmet i Norgescupen og sikre en
variasjon i type konkurranse (sprint, mellom og lang) start prosedyrer (enkelt-,
fellesstart eller jaktstart), løypelegging (enkelt/krevende) og terreng.
Oppsummering
Administrasjonen (Kenneth og Jan Arild) gis oppdraget med å tilpasse
konkurransene til den retning vi ønsker å utvikle oss. Dette kan også
kommuniseres til resten av o-Norge gjennom web og nyhetsbrev.

Sak 58/2015 Orienteringer
Det ble ikke orientert om eller diskutert underpunkter fra sakslisten, bortsett fra
underpunkt 7 som ble tatt inn under sak 51/2015

Referent: 18. august 2015, Lasse Arnesen
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