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Til
Kretsstyret, Foss-Eikeland, 28. februar 2018
Alle lag i ROK,
Tillitsvalgte,
NOF,
RIK PROT 1/2018

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2018 - FOR SESONGEN 2017 - 22. FEBRUAR 2018

Sted: Mortavika kiosk & kafeteria

Protokollen henviser til årsmelding som ble sendt ut til klubbene 1 uke før tinget.
Sidehenvisning nevnes i hver sak det er aktuelt.

SAK 1: GODKJENNE SAKSLISTA
Godkjent

SAK 2: VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR
• Dirigent: Arne Kristian Espedal
• Sekretær: Jakob Karlsen

SAK 3: GODKJENNE REPRESENTANTENES FULLMAKTER
Deltakerliste på side 3 i Årsmelding manglet flere navn da årsmelding ble sendt ut. Noen meldte
seg på rett før tinget og ytterligere flere møtte opp på selve tinget. Det ble foretatt opprop av de
frammøtte og det møtte 6 fra kretstyret og 13 klubbene , i alt 19 stemmberettige.

Foruten kretsstyret og klubbenes representanter hadde tinget 1 gjest, uten stemmerett:
Jan Arild Johnsen fra Norges Orienteringsforbund

SAK 4: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN
Godkjent

SAK 5: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL
• Elisabeth Ørke, Stavanger OK
• Fredrik Sandal , Ganddal IL

SAK 6: VALG AV TO REPRESENTANTER SOM TELLEKORPS
• Ola Magnus Laugaland, Ålgård Orientering
• Ann-Cathrin Urdal, Ganddal IL

Rogaland Orienteringskrets
_____________________________________________________________
Stiftet 22 -5- 1947
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SAK 7: ÅRSMELDING
7.1 Tillitsvalgte i Rogaland orienteringskrets (viser til side 6 i Årsmelding ).

7.2 Representasjon (viser til side 6 i Årsmelding )
• Trond N. Lamark representerte ROK på kretsledermøtet 17. november 2017 på Gardermoen.

7.3 Kretsens virksomhet

7.3.1 Styrets virksomhet og oppsummering av 2017 (viser til side 7 - 8 i Årsmelding )
Først ble fagrådenes årsmeldinger gjennomgått. Så ble 7.3.1 summert av ordstyrer for
forsamlingen.

7.3.2 Lagsoversikt medlemmer (side 9 i Årsmelding.)
Tabellen viser aldersmessig fordeling på medlemstallet fra klubbene. Totalantall av antall
medlemmer for hver klubb var med i lista. Den var fra 2016. Liste for 2017 vil ikke bli klar før
etter 30.april som er klubbenes rapporteringsfrist

7.3.3 Lagsoversikt - Medlemsutvikling, (side 10 i Årsmelding.)
Tabellen viser utviklingen for klubbenes medlemstall for året 2016 med endring i + antall eller
- antall i forhold til året 2015. Liste for 2017 vil ikke bli klar før etter 30.april som er klubbenes
rapporteringsfrist
Utvikling i 2015 i forhold til 2015 viste en økning på 2,6 % for hele kretsen.

7.3.4 Årsmelding fra Sport B (side 11 og 12 i Årsmelding )
Ordstyrer nevnte hovedpunktene i denne rapporten. Etterpå sa leder Ingrid Eggen at rapporten
beskrev hele aktiviteten. Ingen tilføyelser til rapporten

7.3.5 Årsmelding fra Sport V(side 13 - 16 i Årsmelding )
Ordstyrer nevnte hovedpunktene i denne rapporten. Leder Tom Furland nevnte etterpå at
rapporten hadde med hele aktiviteten. Ingen tilføyelser til rapporten.

7.3.6 Årsmelding fra Teknisk råd (TEK) (side 17 og 18 i Årsmelding )
I Sigurd Oftedals fravær, ordstyrer gjennomgikk kort de forskjellige kapittel i denne årsmelding.
Tilføyelser, Vikebygd skal arrangere KM natt i september 2018.

7.3.7 Kartrådets årsmelding (KART) ( side 19 og 20 i Årsmelding )
Ordstyrer nevnte hovedpunktene i denne rapporten
Tilleggskommentar fra leder, det er gitt ut få antall kart i 2016 og 2017. Klubber venter med
oppstart inntil finansiering er i orden. Flere karter er nesten ferdige i 2017. De ventes å komme ut i
2018. Det ble nevnt at kart fra Sandnes IL og Haugesund IL ikke var tatt med. Disse vil komme
med i 2018.

Til slutt ble hele årsmelding med underkomiteenes årsmeldinger med de beskrevne tilføyelser tatt
opp til avstemming. Den ble enstemmig vedtatt.
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SAK 8: FASTSETTE KONTINGENT OG KARTAVGIFT (viser til side 21 i Årsmelding )

8.1 Fastsettelse av kontingent for 2019
Kretsstyrets forslag : Tinget vedtar fra og med 2019,å beholde kontingenten slik den var for
2017/2018, d.v.s 6000,- per klubb. Små klubber (<25 medlemmer i.h.h.t idrettsregistreringen
2015) får en redusert kontingent og betaler 4000.-
Avstemming ved dette forslag: Enstemmig vedtatt.

8.2 Fastsettelse av Kartavgift for 2019
Styrets innstilling:
Kartavgiften fører økonomiske midler fra bedriftsidretten til sportslige og rekrutteringsfremmende
tiltak i Rogaland orienteringskrets. Det er forventet en økt aktivitet ifm kretslaget i de kommende
årene og noe av dette kan dekkes ved å øke kartavgiften.

Forslag til vedtak fra styret:
Tinget vedtar å øke kartavgiften for bedriftsidretten til 8,- kroner per kart fra og med 2019.

Forslag fra Sandnes IL under 9.2.1 foreslår reduksjon av kartavgiften. Ut fra dette forslag foreslo
ordstyrer at forslag 8.2 ble behandlet samtidig med 9.2.1. Det ble akseptert av tinget.

Endelig vedtak etter først å ha behandlet sakene 9.2.1 og 9.2.2:
Kartavgiften beholdes uendret, til 7,- kroner per kart for 2019.

SAK 9: INNKOMNE FORSLAG
9.1 Forslag fra Kretsstyret - Endring av tekst ROKs lov

NOF godkjente 23. mars 2017 ROKs lov som ble vedtatt på kretstinget i 2016, men med ett
forbehold. For å oppfylle dette forbehold foreslår styret at tekst på følgende setning endres:
Nåværende tekst: «Geografisk dekker særkretsen Rogaland fylke og kommunene Etne og Sveio»
endres til «Geografisk dekker særkretsen Rogaland fylke og lag i nabokommuner som har vedtak
om at de ønsker å tilhøre Rogaland o-krets.»

Forslag til vedtak fra styret:
ROKs lov endres med å bytte ut setning «Geografisk dekker særkretsen Rogaland fylke og
kommunene Etne og Sveio» med «Geografisk dekker særkretsen Rogaland fylke og lag i
nabokommuner som har vedtak om at de ønsker å tilhøre Rogaland O-krets.»

Vedtak: Forslaget fra styret enstemmig vedtatt.

9.2 Forslag fra Sandnes IL
Innlegg:
Sandnes Idrettslag vil benytte anledningen til å berømme de tillitsvalgte i kretsen og klubbene som
gjør en fantastisk jobb for barn og unge som vil lære orientering! Klubben har selv i 2017 hatt
svært mange deltagere på kretsarrangement som O-troll og ROOTS samlinger, og tidligere år også
på hovedløpet og kretslaget. Tilbakemeldingene fra ungdommene er kjempebra. Derimot mener vi
at tiden er moden for noen forandringer, ikke minst for å møte de positive utfordringene vi har i
klubbene når det gjelder vekst av barn og ungdom. Denne veksten vil ha direkte innvirkning på
fremtidens krets.
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Sandnes Idrettslag ønsker selv å kunne gjøre prioriteringer i egen klubbøkonomi og synes ikke det
er riktig at kretsen skal gjøre økonomiske prioriteringer på vegne av klubben. Medlemsavgift i
kretsen skal hovedsaklig benyttes til å dekke administrative kostnader som fremmer samarbeid i
kretsen. Dette kommer klart fem i Lov for Rogaland Orienteringskrets. Administrative kostnader
vil typisk være kostnader til premiering i kretsløp, møtevirksomhet Sport V og B, regnskap o.l.
Dette betyr ikke at kretslag, ROOTS etc. ikke skal ha et kostnadsbudsjett i kretsen, men at disse
kostnadene skal dekkes gjennom egenandeler til de klubbene som benytter seg av aktivitetene.

Sandnes Idrettslag gjorde det derfor klart på kretstinget i 2017 at klubben ikke stiller seg bak
dagens modell hvor kretsen gir direkte økonomisk støtte til kretslag og andre kretssamlinger ved
bruk av inntekter fra blant annet lagkontingent og kartavgift. Med direkte økonomisk støtte mener
vi altså at kretsen eksempelvis betaler alle kostnader i forbindelse med ROOTS leirer uten at disse
kostnadene viderefaktureres til klubbene basert på de faktiske deltagerne. Det samme gjelder
kretslagsaktiviteter, hvor betydelige kostnader ikke viderefaktureres til klubbene basert på de
faktiske deltagerne. Når kretsen ikke viderefakturerer disse kostnadene betyr det at de blir
finansiert av inntekter fra eksempelvis lagkontingent og kartavgift.

Inntekter fra kartsalg er en viktig dugnadspreget inntekt for mange klubber. Kartavgift til kretsen
har gradvis økt fra den ble innført til dagens nivå på 7 kroner per kart. Denne økningen i kretsens
kartavgift har vanskeliggjort en ytterligere prisøkning for eierne av kartene. Det er viktig å huske
at kart er klubbenes idrettsanlegg som det legges ned mye dugnad/kostnad å
produsere/vedlikeholde. Det er flere aspekter som taler for og mot denne avgiften, noe av det som
taler mot at kretsens aktiviteter finansieres med kartavgift er:

• Fører til at kretsen delvis blir et eget idrettslag, herunder at idrettslagene mister muligheten til å
prioritere egne midler

• Ikke løsning på videre vekst i kretsen da flere klubber mener at avgiften allerede er for høy
• Fører til mindre samarbeid mellom kretsen og klubbene, fordi kretsen har inntekter til selv å

dekke sine aktiviteter
• Avgift på dugnad for enkelte klubber
• «Hvilepute» for andre inntektsbringende initiativ i kretsen

9.2.1 Forslag om at kartavgiften reduseres
Sandnes idrettslag foreslår at kartavgiften reduseres fra 7 til 4 kroner i 2018.
Når et bedriftsløp arrangeres av et idrettslag settes kartavgiften til kroner 0,-

Eventuell underdekket total budsjett i kretsen som følge av redusert kartavgift dekkes av økte
egenandeler for aktivitet i kretsen knyttet til O-troll, Hovedløp, Roots og Kretslag. Kostnadene
kan viderefaktureres i sin helhet til de deltagende klubbene. Lederkostnader fordeles basert på
antall deltakere og viderefaktureres på samme måte.

Styrets innstilling:
Dette kan gjerne være en skrivefeil, men forslaget fra Sandnes IL strider mot tingvedtaket om at
kartavgiften skal bestemmes for det påfølgende året, det vil si 2019. Årets ting kan kun vedta
kartavgift for 2019 og ikke 2018 som Sandnes IL foreslår.

Styret støtter ikke forslag som reduserer kartavgiften basert på styrets innstilling under punkt 8.2.

Vedtak etter saksbehandling: Forslaget falt med 5 mot 14 stemmer.
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9.2.2 Forslag om nedsettelse av en komite med mandat å utarbeide handlingsplan for
kretsens videre funksjon og finansiering

Sandnes idrettslag foreslår at det nedsettes en komite som får i mandat å utarbeide handlingsplaner
for kretsens videre funksjon og finansiering. Dette arbeidet skal resultere i en omforent
handlingsplan med budsjett og finansieringsmodell for fremtidig aktivitet i kretsen.

Komiteen skal ferdigstille handlingsplan med budsjett innen utgangen av september 2018, for så å
sende på høring til klubbene i kretsen og deretter gjøres gjeldende på Rogaland Orienteringskrets
ordinære kretsting 2019, for sesongen 2019.

Sandnes idrettslag foreslår videre at kretstinget ber styret om å velge en leder til en slik komite.
Komiteen skal bestå av representanter fra alle interesserte klubber. Lederen skal sette sammen
denne komiteen innen utgangen av mars 2018.

Styrets innstilling:
Styret viser til ROKs lov, § 1 «Formål: (1) Særkretsens formål er å arbeide for
orienteringsidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene.» I
argumentasjonen fra Sandnes IL (2. avsnitt) hevdes det at kretsens økonomiske midler
hovedsakelig skal dekke administrative kostnader som fremmer samarbeid i kretsen. Styret er
ikke enig i dette og mener formålsparagrafen i loven ikke er til hindrer for at kretsen også kan
bruke midler til å fremme orienteringsidrettens utvikling, slik som arrangementer og
kretslagssatsing etc.

Kretsens styre skal normalt utføre oppgaven som Sandnes IL foreslår, men styret støtter forslaget
da en komite vil gjøre det mulig for flere klubber å være involvert i arbeidet med å foreslå
kretsens framtidige funksjon. Men vedtaket må formuleres slik at det følger ROK-lov §2 (5) om
at tinget styrer kretsen gjennom et valgt styre. En eventuell komite må derfor oppnevnes og følges
opp av kretsstyret (§19 (2) g) «Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide
mandat/instruks for disse»). Styret må derfor beskrive mandatet for komiteen basert på tingets
vedtak.

Forslag til vedtak fra styret:
Kretsstyret skal innen utgangen av mars 2018 oppnevne en komite som får i mandat å utarbeide
handlingsplaner for kretsens videre funksjon og finansiering. Målet for komiteens arbeid skal være
en omforent handlingsplan med budsjett og finansieringsmodell for fremtidig aktivitet i kretsen.
Kretsstyret skal utarbeide komiteens detaljerte mandat og oppgave.

Styret skal velge en leder til komiteen. Komiteen skal i tillegg til leder bestå av en (1) representant
med fullmakt fra hver klubb som ønsker å delta. Komiteens arbeid og virke skal ellers følge
reglene i ROKs lov og komiteen skal rapportere og forholde seg til styret.

Komiteen skal ferdigstille oppgaven innen utgangen av september 2018. Komiteens innstilling
skal sendes på høring til klubbene i kretsen og deretter meldes som forslag til ROKs ordinære
kretsting 2019, av de klubbene som stiller seg bak komiteens forslag.

Vedtak etter saksbehandling: Enstemmig vedtatt å opprette en komite.
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Behandling av Forslag 8.2, 9.2.1 og 9.2.2:
Etter å ha sett gjennom de nevnte forslag og betydning av dem, foreslo ordstyrer å endre
rekkefølge på behandlingen, og sak 9.2.2 foreslått behandlet først, og dette ble akseptert av tinget.

Replikk fra ordstyrer om at forslag 9.2.1 for kart avgift 2018 ikke kunne bestemmes nå, for den
var allerede vedtatt i tinget i fjor.
Sandnes IL med taleinnlegg for sitt syn, og leste høyt for tinget innledningen i forslag 9.2 .

Behandling av sak 9.2.2
Forslag til vedtak på sak 9.2.2 ble tatt opp til avstemming: Enstemmig vedtak på opprettelse av
komite.

Behandling av sak 9.2.1 og 8.2
Med bakgrunn på vedtak på sak 9.2.2, den opprettede komite sitt arbeid til blant annet økonomi og
sakene om fastsettelse av kartagift lanserte ordstyrer eget forslag på at kretsen i forslag 8.2
beholder kart avgift til dagens som er kr. 7,- pr kart. Enighet fra kretsstyret på dette.

Flere innlegg for og mot opprettholdelse av kart avgift.

Forslagene 8.2 og 9.2.1 tatt opp til avstemming:
Resultat 14 stemte for forslag 8.2 og 5 for forslag 9.2.1 , Sandnes sitt forslag falt.
Kart avgiften på kr. 7 gjelder for 2019.

SAK 10: REGNSKAP 2017
(viser til side 25 og 26 i Årsmelding )
Regnskapet for sesongen 2017 ble framlagt for tinget, revidert og funnet i orden av revisorene.
Resultat et underskudd ca 34.468,- mot budsjettert underskudd kr. 34.000,-.

Sandnes IL ba om at følgende kommentar ble protokollført, ble levert skriftlig:
«Sandnes IL mener at kretsen dekker en uforholdsmessig høy andel av kostnadene knyttet til
kretslagsaktiviteter uten at det viderefaktureres til de klubbene som har deltakere.»

Regnskapet ble tatt til avstemming – Det ble enstemmig godkjent .

SAK 11: BUDSJETT 2018
(viser til side 27 og 28 i Årsmelding ) Budsjett for 2018 ble lagt fram for tinget = forslag 1.
Det ble framlagt med korrigeringer på postene 3410 (+kr. 5.000,-), 4201 (+ kr. 21.000,-) og 4202
( - kr. 10.000,- ) framstilt med korrigert underskudd 45.500,-

Kommentar fra Sandnes IL : Foreslår at styret bringer budsjett i balanse med å dekke egenandelen
i postene 3975 – 3993 med ca kr. 40.000,-. Å bruke kr 50.000,- av egenkapital er ikke bra.
De kom med skriftlig forslag, forslag 2: « Styrets budsjettforslag tas til etterretning. Tinget ber
styret styre mot balanse ved at aktivitet i større grad dekkes av egenandeler fra klubbene.»

Forslagene tatt opp til avstemming.
15 stemte for kretsens forslag, forslag 1
3 stemte for Sandnes IL sitt forslag, forslag 2
1 stemme blank

Kretsens korrigerte budsjett ble vedtatt med overnevnte stemmegiving.
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SAK 12: VALG
12.1 Valg av Kretsstyre og fagråd

Valgkomiteen bestod av Haugesund IL, Sauda OK og Ålgård Orientering. Valgkomite sin
innstilling var levert ordstyrer som ledet valget.

Gjennomføring valg av kretsstyret, utvalgene, revisorer og ny valgkomite:
• Ordstyrer leste opp navn og vedkommende verv de var innstilt på.
• Ingen krevde skriftlig avstemning. Alle valg ble gjennomført enstemmig, uten motkandidater.
• Først valg av leder. Trond N. Lamark Ganddal IL ble valgt.
• Deretter følgende valg av styremedlemmer:

Nestleder, Tom Furland, Sandnes IL
Leder for Sport B, Ingrid Eggen, Haugesund IL
Leder for Sport V, Tom Furland, Sandnes IL
Leder TEK, Espen karlsen, Stavanger OK
Presse/ Markedføring, Pål Bårdsen, Stavanger OK
Til sistnevnte verv svarte vedkommende ja til gjenvalg for ett år under valget. Dette ble godtatt
av forsamlingen.

• Deretter valg av medlemmer til utvalgene. Det var følgende medlemmer på valg :
Sport V 2 medlemmer, Morten Sundli, Ganddal IL og Alf Johan Lima, Ganddal IL
Sport B 2 medlemmer, Magnus Landstad, Sandnes IL og Wenche M. Sæbbø, Stavanger OK
TEK 1 medlem, Jon M Svendsbøe, Vikebygd IL

• Valg av revisorer foretatt etter valg av valgkomite.
Michael Willig, Suldal OL og Kjetil Fiskå, Sveio OL
Vara: Njål Helge Vølstad, Ålgård Orientering

12.4 Gjennomføring valg av ny valgkomite:
Ifølge ROK sin lov innstilles denne fra kretsstyret, og dennes innstilling var følgende 3 klubber:
Egersund OK, Ganddal IL og Vikebygd IL .
Disse ble enstemmig valgt.

Fullstendig liste av nytt kretstyre, rådsmedlemmer, revisorer og valgkomite vises på neste side.
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Nytt kretsstyre og utvalg etter gjennomført valg:.
Nytt styre:

Leder: Trond Lamark, Ganddal IL 1 år, Gjenvalg
Nestleder: Tom Furland, Sandnes IL 2 år, Gjenvalg
Leder Sport B: Ingrid Eggen, Haugesund IL 2 år, Gjenvalg
Leder Sport V: Tom Furland, Sandnes IL 2 år, Gjenvalg
Leder KART: Jakob Karlsen, Ganddal IL 2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
Leder TEK: Espen karlsen, Stavanger OK 2 år, ny
Presse/ Markedføring Pål Bårdsen, Stavanger OK 1 år, Gjenvalg
Økonomi Hans Chr. Falkenberg, Stavanger OK 2 år, Ikke på valg, 1 år igjen

Fagråd:
Medlem Sport B: Vibeke Lamark, Ganddal IL 2 år, Ikke på valg, 1 år igjen

Jarle Solbakken, Sauda OK 2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
Magnus Landstad, Sandnes IL 2 år, Gjenvalg
Wenche M. Sæbbø, Stavanger OK 2 år, Ny

Medlem Sport V: Elisabeth Ørke, Stavanger OK 2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
Erik Vie, Haugesund IL 2 år, Ikke på valg, 1 år igjen
Morten Sundli, Ganddal IL 2 år, Gjenvalg
Alf Johan Lima, Ganddal IL 2 år, Gjenvalg

Medlem TEK: Jon M Svendsbøe, Vikebygd IL 2 år, Gjenvalg
Espen Fyhn Nilsen, Stavanger OK 2 år, ikke på valg, 1 år igjen

Medlem KART:
(terrengfordeler) Ola M Laugaland, Ålgård Orientering 2 år, ikke på valg, 1 år igjen

Andre valg:
Revisorer:

Michael Willig, Suldal OL 2 år, Gjenvalg
Kjetil Fiskå, Sveio OL 2 år, Gjenvalg

Vara: Njål Helge Vølstad, Ålgård Orientering 2 år, Ny

Valgkomité:
Følgende klubber/lag bes stille med en representant hver:

 Egersund Ok
 Ganddal IL
 Vikebygd IL

Representanter til Rogaland Idrettskrets Ting:
Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å utnevne kretsens representanter

Representanter til Norges Orienteringsforbunds Ting:
Her kan ROK stille med 3 represententer og følgende ble valgt:

Ingrid Eggen, Haugesund IL
Det kan møte 2 representanter til. Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å utnevne denne




