Til
kretsledere
forbundsstyret
kontrollkomiteen
tirsdag 9. juni 2020

Innkalling til ekstraordinært kretsledermøte 2020
I henhold til §22 i Norges Orienteringsforbunds lover innkalles det til et kort digitalt
kretsledermøte (KLM) onsdag 24. juni 2020.
Sted: Microsoft Teams.
Møtet avholdes fra kl. 17:00 til kl. 19:00.
Eneste vedtakssak på det ekstraordinære kretsledermøtet er ikrafttredelse av endret
konkurranseregel 7.1.3.
Et kretsledermøte skal ihht NOFs lov innkalles av styret med minst 4 måneders varsel, mens
loven ikke omtaler ekstraordinære kretsledermøter. Med bakgrunn i 14 dager frist for
innkalling til ekstraordinære forbundsting i NIFs lov og NOFs lov er 14 dagers frist lagt til
grunn for innkallingen.
Fra forbundets lov: § 22 Kretsledermøtet
Kretsledermøtet består forbundsstyret og kretslederne. Hvis kretsleder ikke kan møte, kan
kretsstyremedlem utpekt av kretsstyret møte. Kretsledermøtet avholdes minst to ganger i
tingperioden og sammenkalles av forbundsstyrets leder eller når minst halvparten av
kretslederne forlanger det.
…
Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og
forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp som skal
arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede kan bringe saken inn for
forbundstinget til endelig avgjørelse.
Kretsledermøtet skal videre drøfte aktuelle saker og kan vedta henstillinger og gi
forbundsstyret råd i de saker det ønsker.
På vegne av Norges Orienteringsforbund

Astrid Waaler Kaas
President

Lasse Arnesen
Generalsekretær
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SAKSLISTE
Forslag til sakliste
17:00 - START
Sak 1 Åpning
Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Sak 3 Forretningsorden
Sak 4 Valg av møtefunksjonærer
Sak 5 Godkjenning av saksliste og tidsplan
Sak 6 Vedtakssaker
6.1 Ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3
Sak 7 Informasjons- og diskusjonssaker
7.1 Terminliste høsten 2020
7.2 Status økonomi
Sak 8 Avslutning
19:00 - SLUTT
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Sak 1 Apning
Åpning ved forbundspresident Astrid Waaler Kaas

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Komplett deltakerliste vil bli delt i møtet.

Sak 3 Forretningsorden
1. Gjennomføring av Kretsledermøtet
1.1 Kretsledermøtet gjennomføres digitalt ved bruk av Idrettens Office 365 (Teams).
1.2 Kretsledermøtet ledes av den/de valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med
NOFs lov og denne forretningsorden.
1.3 Enhver som ønsker ordet, må meddele dette ved å tegne seg på talerlisten til den enkelt
sak som publiseres i chatfunksjonen, og kan bare tale når dirigenten gir vedkommende ordet.
1.4 Talerlisten har to alternative funksjoner:
- Alternativ 1 «Be om ordet»: Benyttes for å be om ordet til saken som er til behandling.
- Alternativ 2: «Timeout»: Benyttes for å be om ordet til forretningsorden eller for å
melde fra om tekniske problemer.
1.5 Deltakerne skal ha mikrofon slått av, og skal kun slå mikrofonen på dersom de gis ordet
av dirigenten.
1.6 Chatfunksjonen skal kun benyttes av dirigenten(e), med mindre dirigenten(e) beslutter
noe annet.
2. Taletid
2.1 Styret eller representant for styret, gis nødvendig taletid for å presentere saken.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for
andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i
samme sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten(e) eller en deltaker, kan Kretsledermøtet beslutte å:
• sette strek for de inntegnede talere
• sette strek for nye forslag
• øke antall innlegg
• endre taletiden
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• gi taletid til personer uten talerett
2.4 Deltaker som benytter «timeout»-funksjonen på talerlisten gis ett minutt taletid.
3. Behandling av nye forslag/forslag på Kretsledermøtet
Deltaker som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, må be om ordet til den saken
som er til behandling. Forslag må leveres skriftlig, undertegnet med forslagstillerens navn.
Dette skjer fortrinnsvis elektronisk på epost til lasse.arnesen@orientering.no
Forslag til endringer i konkurransereglene og andre regler hvor Kretsledermøtet har
myndighet og som ikke er ført opp på den utsendte sakliste, kan ikke tas opp til behandling.
Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyreren ikke får støtte fra andre
representanter, bortfaller.
Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt.
4 Avstemninger
Alle vedtak, hvis intet annet er bestemt, avgjøres ved alminnelig flertall. I alle saker skal
vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer (mer enn
halvparten av de avgitte stemmer, "blanke stemmer" ikke medregnet) når ikke annet er
bestemt i loven. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
5. Protokoll
Det føres protokoll fra Kretsledermøtet av den/de Kretsledermøtet har valgt til referenter, og
referatet skal publiseres på NOFs hjemmeside.

Sak 4 Valg av møtefunksjonærer
Det skal velges ordstyrer, sekretærer og protokollunderskrivere.
Ordstyrere og sekretærer
Forslag fra Forbundsstyret:
Ordstyrer:
Sondre Sande Gullord
Sekretærer:
Lasse Arnesen og Øystein Hildeskor
Representanter til å undertegne protokollen
Forslag fra forbundsstyret presenteres i møtet.

Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan
Forslag til saksliste og tidsplan fra forbundsstyret er gjengitt på første side i saksdokumentet.
Forslaget er sendt ut til kretsene 9. juni 2020.
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Sak 6 Vedtakssaker
6.1 Ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3
Bakgrunn
Kretsledermøtet vedtok i november 2019 å endre konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4. Endringen
bestod i at NM-medaljer, -diplom og kongepokal i seniorklassene kun kan tildeles norske
statsborgere.
I etterkant av Kretsledermøtet mottok NOFs styre et brev signert 19 klubber med spørsmål om
bakgrunn for vedtaket. Styret besvarte brevet med å erkjenne at prosessen i forkant av
Kretsledermøtet skulle ha vært bedre.
Til Forbundstinget i mars var det fremmet forslag fra 6 klubber om øyeblikkelig tilbakestilling
av konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4. I tillegg hadde èn klubb fremmet forslag om utsettelse av
regelendringen til saken var bedre belyst og bredere diskutert i organisasjonen.
Styrets opprinnelige forslag til håndtering av saken på forbundstinget i mars, og samtidig
ivareta Kretsledermøtets delegerte myndighet til å vedta konkurranseregler, var å utsette
implementering av vedtaket, og etter en bredere høring i organisasjonen ta saken opp til ny
behandling på Kretsledermøtet i november 2020. Covid19 førte som kjent til at det aldri ble
avholdt noe forbundsting i mars.
Saksinnhold
Konkurranseregel 7.1.3 ble under Kretsledermøtet 2019 vedtatt endret fra
Gjeldende regel
«I NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere
må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha vært medlem av klubb
tilsluttet NOF minst en måned»
til ny regel
«I NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere
må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha vært medlem av klubb
tilsluttet NOF minst en måned. I seniorklassene skal NM-medaljer, diplomer og kongepokaler deles
kun ut til norske statsborgere. I NM stafett for senior må et flertall av lagets utøvere være norske
statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og diplomer.»

Likeledes ble konkurranseregel 7.1.4 vedtatt endret fra
Gjeldende regel
«For ski-orientering gjelder at utenlandske statsborgere må, for å kunne delta i
NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1. juli foregående år og ha vært
medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned.»
til ny regel
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«For ski-orientering gjelder at utenlandske statsborgere må, for å kunne delta i
NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1. juli foregående år og ha vært
medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned. I seniorklassene skal NM-medaljer, diplomer og
kongepokaler deles kun ut til norske statsborgere. I NM stafett for senior må et flertall av lagets
utøvere være norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og diplomer.»
I lys av at saken ikke har kunnet bli behandlet på riktig myndighetsnivå, foreslår forbundsstyret at
implementering av vedtaket utsettes til etter Kretsledermøtet og Forbundstinget 6.-7. november.

Forbundsstyrets innstilling til vedtak
Ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 vedtatt på kretsledermøtet 2019 utsettes til
1.12.2020.

Sak 7 Informasjons- og diskusjonssaker
7.1 Terminliste høsten 2020
Saken innledes av Jan Arild Johnsen, fagansvarlig arrangement i NOFs administrasjon.
Bakgrunn
Covid19 påvirker rammebetingelsene for høstsesongen 2020.

7.2 Status økonomi
Saken innledes av generalsekretær Lasse Arnesen.
Bakgrunn
Covid19 har hatt påvirkning på den økonomiske situasjonen i Norges Orienteringsforbund.
Forbundsstyret og administrasjonen har måttet gjøre budsjettmessige omprioriteringer.

Sak 8 Avslutning
Kort oppsummering ved president Astrid Waaler Kaas.
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