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1.   Godkjenne de fremmøtte representantene. 
17 stemmeberettigede representanter ble godkjent: 
Fra styret: Valentina A. Dimitrova, Torgeir Strand, Bjørn J. Field, Sturle Nordeide 
Fra Bergens TF: Jon Dale, Astri E. Hole 
Fra Fana IL: Bjørn Batalden, Rannveig Nordhagen, Ole Tørnqvist 
Fra IL Gneist: Lars O. Tolo 
Fra IL Gular: Arne Johannesen, Birgitte Torbjørnsen 
Fra Samnanger IL: Per A. Aadland 
Fra Varegg Fleridrett: Elin S. Drange, Jan Kjærner-Semb, Owen J. Westergård 
Fra Årstad IL: Jan Haugland 
 
3 gjester uten stemmerett, men med talerett: 
Fra Bergens TF: Dagfinn Hole 
Fra Fana IL: John O. Alvsvåg 
Fra Varegg Fleridrett: Ørjan Rykkje 
 
  
2.   Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  
Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent. 
   
 
3.   Velge dirigent(er), referent(er), redaksjonskomite, opptellingskomité, 

samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  
Følgende valg ble gjort, alle med akklamasjon: 
Dirigent: Jan Haugland 
Referent: Torgeir Strand 
Redaksjonskomité: Astri E. Hole og Per A. Aadland 
Opptellingskomité: Valentina A. Dimitrova, Sturle Nordeide og Torgeir Strand 
2 representanter til å underskrive protokollen: Rannveig Nordhagen og Owen J. Westergård 
 
 
4.   Behandle beretning 2018 
Beretningen ble godkjent, med noen rettinger. Rettet versjon ligger som vedlegg til denne 
protokollen. 
 
Til 5.2.4 ble det kommentert at informasjonen våre klubber/løpere fikk om den lokale 
landslagssamlingen høsten 2018 var kritikkverdig dårlig. Kretsen tar saken opp med 
forbundet, for å unngå at slikt evt. gjentar seg ved senere samlinger av samme karakter, der 
f.eks. deler av opplegget under samlingen også er ment å skulle være tilgjengelig for lokale 
løpere utenfor landslaget. 
 
Til 5.3 ble det kommentert at IL Gneist opplagt har underrapportering av damer. 
 
Til 5.4.2 ble det kommentert at tallene er basert på tall rapportert via forbundet. Salg som 
ikke er registrert av forbundet er ikke med i tallene. Stolpejakt organisert utenfor forbundet er 
tilsvarende heller ikke med i tallene. Det er en målsetting fra forbundet at de som deltar i 
turorientering også registreres som medlemmer, men dette bærer med seg flere utfordringer, 
bl.a. for fleridrettslag med medlemskontingentsatser som i praksis gjør det umulig å inkludere 
medlemskontingenten i salgsprisen. 
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Til 5.5.1 ble det kommentert at Varegg Fleridretts Urb-O-cup og Fana ILs vintercup er 
klubborganiserte treningsløp, og altså ikke organisert som nærløp gjennom kretsen. 
 
 
5. Regnskap 2018 
Regnskapet var dessverre ikke revidert før tinget, men ble godkjent av tinget med forbehold 
om revisorers senere godkjenning. 
 
Sum inntekter 2018: kr. 253.687,35. 
Sum utgifter 2018: kr. 224.365,50. 
Overskudd 2018: kr. 29.321,85. 
Egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 643.933,79. 
Avsetninger og fond pr. 31.12.2018: kr. 463.278,-. 
 
Flere detaljer finnes i vedlegg til denne protokollen. 
 
Etterskrift: Revisors beretning fra 14.mars 2019 har slik ordlyd, hvoretter styret konkluderer 
med at regnskapet er endelig godkjent: 
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6. Innkomne forslag 

6.1 Forslag fra Årstad IL om samarbeid med DNT 

Jan Haugland presenterte forslaget, og ble supplert bl.a. av tidligere og nåværende ansatte i DNT (som 
var til stede på tinget som klubbrepresentanter), og av tilstedeværende med lang fartstid innenfor 
arrangement av turorientering. Vi tror vi har mange sammenfallende interesser, og at vi gjensidig kan 
tjene på et bedre organisert og mer etablert samarbeid om både gjensidig bistand og samarbeid om 
markedsføring. Vi vet at vi har mange medlemmer som er medlemmer også i DNT.  

Vedtak uten motforslag, iht forslag fra styret: 
Styret jobber videre med saken mot DNT.  
 

6.2 Ny betalingsløsning i Eventor 

Vedtak uten motforslag, iht forslag fra styret: 
Ny betalingsløsning i Eventor tas ikke i bruk av arrangører i HOK i 2019. 

 

6.3 Hvilke KM skal arrangeres i 2019 og 2020 

Vedtak uten motforslag, iht forslag fra styret: 
I 2019 arrangeres slike KM (arrangør og dato er ikke del av vedtaket, og kan endres av styret):  

- sprintdistanse (individuelt) og sprint stafett (Varegg Fleridrett, 5.mai) 
- stafett (Fana IL, 19.mai) 
- mellomdistanse (Odda OL, 24.august) 
- langdistanse (Odda OL, 25.august) 
 
KM natt og KM ultralang distanse 2019 arrangeres kun hvis det melder seg interesserte arrangører. 
Kretsen arrangerer ikke selv, og tar ingen videre initiativ for å framskaffe arrangører, ut over å 
oppfordre interesserte arrangører til å søke, selv om opprinnelig søknadsfrist er gått ut. 
 
For 2020 pålegges styret i 2019 å jobbe aktivt for å skaffe arrangører til KM sprintdistanse, KM 
mellomdistanse og KM langdistanse.  
I 2020 ønsker tinget at det også arrangeres KM sprint stafett, KM stafett, KM natt og KM ultralang 
distanse, men kretsen arrangerer ikke selv, og styrets ansvar i 2019 avgrenses til å oppfordre 
interesserte arrangører til å søke, og til å behandle innkommende søknader. 
 
Etterskrift: Det har meldt seg arrangører til både KM natt (IL Gular, 4.oktober) og KM ultralang 
distanse (Samnanger IL, 1.juni) 2019. 
 

6.4 Stønad til løpsarrangører i 2019 og 2020 

Styret hadde opprinnelig fremmet slikt forslag: 
• Til arrangører av KM utbetales kr. 4.000,- pr. arrangert KM  
• Til arrangører av DM utbetales kr. 2.500,- pr. arrangert DM  
• Til arrangører av HOK-rankingløp som verken er KM eller DM, utbetales kr. 2.500,- pr. arrangert 
løp  
Stønad gis kun til løp med løpskart som er i henhold til gjeldende regelverk for trykk og print av kart. 
 
Birgitte Torbjørnsen foreslo å fordoble satsene, og etter en meningsutveksling om dette forslaget, 
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trakk styret sitt opprinnelige forslag. 
 
Vedtak iht forslag fra Birgitte Torbjørnsen (, som etter at styret hadde trukket sitt opprinnelige 
forslag var eneste forslag): 
• Til arrangører av KM utbetales kr. 8.000,- pr. arrangert KM  
• Til arrangører av DM utbetales kr. 5.000,- pr. arrangert DM  
• Til arrangører av HOK-rankingløp som verken er KM eller DM, utbetales kr. 5.000,- pr. arrangert 
løp  
Stønad gis kun til løp med løpskart som er i henhold til gjeldende regelverk for trykk og print av kart. 

 
6.5 Aktivitetskoordinator 

Det var bred støtte til tankene i forslaget fra styret, og også til at %-delen kan økes til 20%. 
 
Styret ble også bedt om se nærmere på mulighetene for samarbeid over kretsgrenser, og da også mot 
sør. 
 
Selv om det meste av løpsaktiviteten i kretsen pr. i dag skjer innenfor klubber i Bergensområdet, er 
det viktig at en aktivitetskoordinator ikke jobber kun mot klubbene i Bergensområdet. Når mulig, må 
aktivitetene arrangeres slik at de er tilgjengelige og attraktive for løpere i hele kretsen. 

 
Omforent vedtak, med grunnlag i diskusjonene på tinget: 
Styret får i oppdrag å jobbe videre med saken, og har fullmakt til å inngå arbeidsavtale for 10-20% 
stilling. Tinget forutsetter at klubbene bidrar med gjennomføring av konkrete støtte- og 
arrangementsoppgaver, under ledelse/koordinering av aktivitetskoordinatoren. 
 

7. Medlemskontingenter og -avgifter 2019 
Vedtak uten motforslag, iht forslag fra styret: 
For kart som benyttes til HBIK-løp, må det i 2019 ikke betales avgift til HOK.  
Det innkreves ingen medlemskontingenter for 2019. 

 

8. Budsjett 2019 
Som følge av vedtak i sak 6.4, gjorde styret noen endringer i sitt forslag: 
 
«Stevneutgifter» ble økt fra kr. 50.000,- til kr. 90.000,-. 
«Sum utgifter» ble økt fra kr. 448.000,- til kr. 488.000,-. 
«Overskudd» ble redusert fra kr. -215.000,- til kr. -255.000,-. 
 
Owen J. Westergård foreslo å opprette en ny utgiftspost på kr. 50.000,- med tekst «Felles 
markedsføring av rekrutteringstilbud». Styret mente at dette evt. kunne kombineres med det allerede 
finansierte, men ikke gjennomførte tiltaket knyttet til disposisjonsfondet, og at det i så fall ikke var 
behov for å vedta dette som en ny post på budsjettet. 
 
Vedtak: 
Endret forslag fra styret med underskudd på kr. 255.000,- (sum inntekter kr. 233.000,- og sum utgifter 
kr. 488.000,-) ble vedtatt uten motforslag. Se budsjettets detaljer i vedlegg til denne protokollen. 
 
Styret og Owen J. Westergård bes om å finne en løsning slik at forslaget fra Owen kan gjennomføres 
med midler hentet fra disposisjonsfondet, med en tilsvarende reduksjon av kostnader knyttet til 
disposisjonsfondets opprinnelig vedtatte (, og meget nært beslektede) formål. Totalt disponeres da kr. 
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