Styremøte nr 2 - 2019
Norges Orienteringsforbund
Protokoll
Dato: Torsdag 12. mars 2019, kl 16:00-20:00
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Tilstede:
Astrid Waaler Kaas (AWK)
Kjell Einar Andersen (KEA)
Dag Kaas (DK)
Dag Ausen (DA)
Sondre Sande Gullord (SSG)
Gunhild Bredesen (GB)
Stein Blomseth (SB)
Aurora Fossøy (AF)

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem (på skype, sak 19 og 20)
styremedlem
varamedlem (t.o.m sak nr.21)
varamedlem

Lasse Arnesen (LA)
Øystein Hildeskor (ØH)
Lone Brochmann (LB)
Ivar Haugen (IH)

generalsekretær
assisterende generalsekretær
fagkonsulent para (sak nr. 16)
web- og informasjonsansvarlig (sak nr. 17 og 18)

Sak 14/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
AWK ønsket velkommen til styremøtet og la fram forslag til saksliste.
Vedtak
Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste.

Sak 15/2019 Godkjenning og signering av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.
Vedtak
Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 1 – 2019.
Protokollen ble signert av styremedlemmene.
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Sak 16/2019 Status paraorientering.
LB gjennomgikk status for forbundets parasatsning i henhold til strategien, og
informerte om følgende punkter:
• Forbundet har økt fra 56 medlemmer i 2016 til 70 i 2017. Målsettingen om 150
aktive medlemmer i 2020 bør derfor være mulig å nå.
• Det nyopprettede parautvalget fungerer godt og har hatt to møter og valgt
Maiken Sandberg som leder.
• Et godt samarbeid med Sunaas Sykehus er etablert.
• Vi skal presentere skiorientering og trugeorientering på Ridderuka, og
Beitstølen Helseportsenter ønsker å satse mer på orientering i 2019.
• Det er startet egne prosjekter for å tilby orientering til utviklingshemmede.
• Nordic Choice Hotels sponser norgescupen i PreO
• Norge arrangerte VM i PreO i 2010 og styret ble oppfordret til å vurdere om
Norge skulle søke igjen
• Det er et ønske om oppdatering i Eventor som synliggjør hvilke arrangementer
som er tilrettelagt for funksjonshemmede
• Det er ikke nok tolker i dag til å følge opp våre aktiviteter. Det skal lages et
hefte/instruktørvideo med tegnspråk i orientering.
• Det er opprettet en egen side på Facebook som heter paraorientering, som
styrets medlemmer ble oppfordret til å følge.

Det ble også informert om «aktivitetskatalogen» til Sunnaas sykehus, der vi i 2019
har vært en del av prosjektet med deltagelse i arbeidsgruppa til prosjektet.
Vedtak
Forbundsstyret tok administrasjonens statusrapport til orientering.
Forbundsstyret ba administrasjonen undersøke interessen blant klubbene for å påta
seg WTOC i nær framtid.
Forbundsstyret ba administrasjonen utarbeide innspill til NIF om hvordan idretten kan
få tilstrekkelig tilgang til tolketjenester ifm treninger og idrettsarrangement.
Forbundsstyret ba administrasjonen jobbe for å få lagt inn Para og/eller Pre-O i NMveka i 2020.
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Sak 17/2019 Status marked og kommunikasjon.
LA rapporterte på markedsarbeidet sett opp mot vår strategi.
Arbeidet med sponsorer er tungt. Forbundet har i dag ingen sponsorer men flere
utstyrsleverandører.
Det er inngått avtale med ekstern aktør (Pål Løwe) for å hjelpe til med sponsorater og
bidra i salgsprosessen. Foreløpig forplikter vi oss til å kjøpe 15 timer bistand fra ham.
Markedsplanen justeres i tråd med innspill fra Løwe og sendes ut til styret.
Det er inngått en avtale med Per Bergerud og VM 2019 om markedsbistand mellom
partene. Avtalen slår fast at der det er naturlig skal partene forsøke å selge inn den
annen part. Dersom en av partene fremforhandler en avtale for den annen part skal
dette godtgjøres med en fastsatt prosentandel av avtaleverdien.
Forbundsstyret ble oppfordret til å komme med forslag på aktuelle sponsorer.
IH rapporterte på kommunikasjonsarbeidet sett opp mot vår strategi.
IH poengterte at gode resultater er en forutsetning for å nå fram i media.
Det er god dialog med NRK i forberedelsene fram mot VM. Vi har laget en serie hvor
vi følger våre eliteutøvere på veien mot VM på hjemmebane. SB har gitt innspill til et
dynamisk arbeidsdokument som administrasjonen har tatt i bruk, og som skal sikre
god kommunikasjon på alle plattformer.
Forbundsstyret poengterte at hele administrasjonen må bidra i synlighetsarbeidet, og
at temaet bør være et fast innslag på personalmøtene.
Vedtak
Forbundsstyret tok statusrapporten til orientering, og ba administrasjonen spisse og
intensivere arbeidet mot sponsorene ytterligere.
Forbundsstyret ba administrasjonen implementere planen for informasjons- og
synlighetsarbeid på de ulike plattformer.
Forbundsstyret ba administrasjonen innføre informasjonsarbeid som et fast innslag
på alle personalmøter.
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Sak 18/2019 Status hjemmeside
IH redegjorde for det påbegynte arbeidet med reorganisering av hjemmesiden.
Målsettingen er at det på forbundets hjemmeside skal være lett å finne frem til
informasjon. Det ble i møtet vist eksempler på enkle og tydelige hjemmesider hos
andre forbund. Det er gjennomført en høring i administrasjonen som har gitt mange
innspill som det skal jobbes videre med. IH ønsket å ta ansvaret for arbeidet med
hjemmesiden, som forventes å være ferdig rett over påske.
Styret vil bli gitt tilgang på nye versjoner underveis i arbeidet.
Vedtak
Forbundsstyret ba administrasjon fullføre arbeidet med å skape en mer oversiktlig og
informativ hjemmeside, der det skal være enkelt å finne fram, til neste styremøte.

Sak 19/2019 Informasjon om nytt regnskapssystem
ØH informerte om erfaringene med innføringen av nytt regnskapssystem. Det har
som forventet vært noen utfordringer i oppstarten.
Vedtak
Forbundsstyret tok informasjonen til orientering og forventer en økonomisk rapport til
neste styremøte.

Sak 20/2019 Samordning av stolpejakt og
mosjonsorientering
LA gjennomgikk arbeidet og dialogen rundt Stolpejakten.
Styret etterlyste mer informasjon rundt prosessen og oppfølgingen fra forrige
styremøte. Styret etterlyste også notat fra arbeidsgruppen som leverte sin innstilling
20.februar, bakgrunnsinformasjon om Sparebankstiftelsens gavepolitikk samt
informasjon fra Sparebankstiftelsen til foreningen Stolpejakten om deres holdning til
ønsket om å utvikle en felles app.
Styret konkluderte med at det er ønskelig å inngå en avtale med Stolpejakten så
snart som mulig. Styret ønsket videre å utfordre Stolpejakten på å ta ansvar for en
fakkelstafett til VM.
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Vedtak
Forbundsstyret ga presidenten ansvaret for å jobbe frem en intensjonsavtale med
Stolpejakten innen 19. mars, og ba generalsekretæren starte forberedelsene til
implementering av avtalen umiddelbart.

Sak 21/2019 Nasjonalt kartarkiv
Forbundstinget besluttet i 2016 at et nasjonalt kartarkiv skal utredes med sikte på
innføring.
Arbeidet stoppet av ulike årsaker opp i 2018. Akershus og Oslo orienteringskrets sto
bak forslaget i 2016 og ønsker nå å få reetablert arbeidet gjennom en felles
forankring i orienteringsforbundets styre, orienteringsforbundets kartutvalg og hos
forslagstiller. Dette innebærer bl.a. at det etableres enighet om målsettinger med et
nasjonalt kartarkiv.
Vedtak
Forbundsstyret ga orienteringsforbundets kartutvalg fullmakt til å gjenoppta arbeidet
med nasjonalt kartarkiv og reetablere en arbeidsgruppe med forankring i
orienteringsforbundets styre, orienteringsforbundets kartutvalg og hos forslagstiller
Akershus og Oslo orienteringskrets.
Forbundsstyret ba om at arbeidsgruppen fremlegger et mandat med fremdriftsplan til
neste styremøte
Forbundsstyret utpekte styremedlem Dag Ausen som forbundets representant i
arbeidsgruppen.

Sak 22/2019 Internasjonale utvalg. Strategi
LA redegjorde for saken. Norge har hatt tradisjon for å bidra i de ulike gren- og
fagutvalgene i IOF. Det foreligger imidlertid ikke noen klar strategi fra NOF sin side
for vår innsats på internasjonalt plan.
NOF har tidligere vedtatt (styresak 93/2014) å støtte de norske personene som er
utpekt av IOF til arbeid i sine komiteer, og dekke reise- og oppholdskostnader for
sine internasjonale representanter i forbindelse med møter. Styret vedtok den gang at
våre internasjonale representanter skal være i tett dialog med tilsvarende komite
nasjonalt, og utøve sitt arbeid i samråd med styret i NOF.
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Forbundsstyret opprettholder ovennevnte forutsetninger, og NOF bør
være tydelige i våre forventninger til våre internasjonale representanter. Årlige møter
ble foreslått.

AWK informerte om at IOF nå har en gjennomgang av sin utvalgsstruktur.
Styret ønsker å slippe ungdom til også i internasjonale verv. Viktig å heve
kompetansen hos flere mulige kandidater for å sikre etterfølgere til dagens
representanter.
Vedtak
Forbundsstyret ba generalsekretæren, med utgangspunkt i tidligere praksis og
innspill fra styret utarbeide et utkast til strategi for NOFs medvirkning i IOFs ulike
utvalg. Utkastet sendes styret for kommentarer.

Sak 23/2019 VDG-utvalg. Strategi og sammensetning
LA redegjorde for saken. Stadig flere områder i Norge blir vernet. Dette kan skape
utfordringer knyttet til bruk av områder til o-løp. Det er behov for kompetanseheving
lokalt og sentralt og en felles politikk på området for å sikre norsk orienterings
rammebetingelser i fremtiden.
LA fremla to ulike forslag til hvordan VDG-spørsmål kan håndteres på utvalgsnivå,
enten som et eget utvalg eller å utvide kartutvalget med en person med ansvar for
VDG.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok å etablere et eget VDG-utvalg, og ba generalsekretæren
fullføre arbeidet med sammensetning av utvalget.
Styret vedtok følgende mandat for VDG-utvalget:
VDG (vegetasjon, dyreliv og grunneierforhold) utvalget skal jobbe på et overordnet
nivå for å
• sikre et godt samarbeid med rettighetshavere og forvaltningsmyndigheter
• sikre Orienteringssportens rammebetingelser
• heve kompetansen hos arrangører for å unngå konflikter og negativ publisitet
Utvalget skal:
• gi styret råd i politiske saker som angår VDG og som kan påvirke
orienteringsaktivitet
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•
•
•
•
•
•
•

bistå klubber og kretser med råd i saker knyttet til VDG
spørsmål
bistå med kompetanseheving hos klubber og kretser og sikre at NOFs
retningslinjer blir fulgt.
Bistå NOFs administrasjon i møter med rettighetshavere og organisasjoner
Bistå NOFs administrasjon i møter med forvaltningsmyndigheter
Gi innspill til oppdatering av arrangørveileder innen VDG og miljø
Gi innspill til høringsuttalelser på området
Samarbeide med tilsvarende utvalg/miljøer internasjonalt

Sak 14/2019 Informasjonssaker
Informasjonssakene var utsendt til gjennomlesning på forhånd. I tillegg ga DK en kort
status fra toppidretten, og LA informerte om medaljefangsten til ski-orientererne i
Universiaden i Krasnoyarsk, Russland.

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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