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Sak 76/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling
President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 9/2015.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 77/2015 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr 8/2015 var vedlagt sakspapirene.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 78/2015 WOC 2019 i Norge
Bakgrunn
NOFs administrasjon har på oppdrag fra styret hatt dialog med ulike
arrangørmiljøer til WOC 2019. Alle 3 kandidatene har utarbeidet planer for deres
lokale WOC-konsept.
Det er utarbeidet en liste med essensielle punkter for et WOC,og alle er nøye
vurdert og gitt karakter.
Diskusjon
Diskusjon rundt systematikken og evalueringskriterier for endelig beslutning.
Viktige momenter som ble diskutert var organisering, avtaler og økonomi mellom
forbund og teknisk arrangør, i tillegg til merverdien i et slikt arrangement sett i lys
av Strategi 2020.
Konklusjon
Styret er glade for at det er flere arrangørmiljøer med reell interesse og vilje til å
være norsk søkerkandidat for et WOC 2019 i Norge. Styret ønsker å søke om
WOC 2019 til Norge, men har behov for å gå dypere inn i hvert av konseptene før
et valg av foretrukken arrangør tas. På denne bakgrunnen ber styret
administrasjonen jobbe videre med å systematisere dokumentasjonen, og etter
behov og ønsker fra styret eventuelt innhente og fremlegge ytterligere
dokumentasjon. Styret vil beslutte norsk søkerkandidat på førstkommende
styremøte.

Sak 79/2015 0-festivalens fremtidige utseende
Bakgrunn
Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant de siste 5 og de neste 2
års arrangører av Norsk 0-festival. På bakgrunn av innkomne svar har
administrasjonen foreslått et konsept for fremtidige 0-festivaler

Sammendrag
Saken ble ikke diskutert

Sak 80/2015 Forberedelse til Kretsledermøtet
Program og prosedyrer for ettermiddagens KLM ble gjennomgått
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Sak 81/2015 Orienteringer.
Saken ble ikke diskutert

Referent: 20. november 2015, Lasse Arnesen
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