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Sak I Åpning
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpnet møtetog ønsket alle velkommen.

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Generalsekretær Lasse Arnesen foretok opprop, og orienterte om at ingen fullmakterom
stedfortreder var mottatt. Det var 20 stemmeberettigede til stede.
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Sak 3 Valg av funksjonærer

Vedtak
Følgende funksjonærer ble enstemmig valgt

Ordstyrer Sondre Sande Gullord styremedlem
Sekretærer Lasse Arnesen og Øystein Hildeskor administrasjonen
Undertegne protokoll Christian Frøyd, Sogn og Fjordane og Linda Verde, Buskerud

Sak 4 Forretningsorden
Hovedpunkter i forretningsorden ble lest opp.

Kretsledermøtet gjennomføres digitalt ved bruk av ldrettens Office 365 (Team9).

Det ble presisert at enhver som ønsker ordet, må meddele dette ved å tegne seg på

talerlisten til den enkelte sak som publiseres i chatfunksjonen, og kan bare tale når dirigenten
gir vedkommende ordet.

Vedtak
Den fremlagte forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Godkienning av saksliste og tidsplan
Forslag til saksliste og tidsplan fra forbundsstyret er gjengitt på første side i saksdokumentet.
Forslaget ble sendt ut til kretsene 9. juni 2024.

Vedtak
Den fremlagte saksliste og tidsplan med forslag til justeringer ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Vedtakssaker

6.1 lkrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3

Presentasjon vedlagt.

President Astrid W Kaas innledet.

Bakgrunnen for saken er Kretsledermøtets vedtak i november 2019 å endre
konkurranseregel 7.1.3 ag 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 spørsrnål
om bakgrunn for vedtaket. Styret besvarte brevet med å erkjenne at prosessen i forkant av
Kretsledermøtet skulle ha vært bedre.

Styrets opprinnelige forslag til håndtering av saken på forbundstinget i mars, var å utsette
implementering av vedtaket, og etter en bredere høring i organisasjonen, ta saken opp til ny

behandling på Kretsledermøtet i november 2020. Covidl9 f ørte som kjent til at det aldri ble
avholdt noe forbundsting i mars.



Forslag tilvedtak
lkrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 vedtatt på kretsledermøtet 2019 utsettes til
1122020.

Kommentarer:
Det ble uttrykttilfredshet med at saken tas opp pa nytt. Det ble etterlyst om vedtaket også
gjelder regel 7.1.4. (ski-o)

Fikk ordet: Torger Strand, Linda Verde

Vedtak
Forbundsstyrets forslag til vedtak, med tillegg av gyldighet også for regel 7.1.4 ble
enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed:

lkrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4, vedtatt på kretsledermøtet 2019

ufseffes til 1 .12.2020.

Sak 7 lnformasjons- og diskusjonssaker

7.1 Terminliste høsten 2020

Saken ble innledet av Jan Arild Johnsen, fagansvarlig arrangement i NOFs administrasjon.

NOFplanlegger forgjennomløring av alle våre nasjonale mesterskap i høst.
Dette gjeld er følgende affangemcntcr:
August: Hovedløp og NM Ultra.
September: OrdinærNM-uke. O-idoVJr-NM stafett og NM sprint (utsatt fra mai).

Det er varslet at Tiomila vil arrangeres samtidi-q med NM sprint. Gitt situasjonen i Sverige,
anses det som lite realistisk at Tiomila kan gjennomføres.

Vi håper på at myndighetene øker tillatt deltakelse fra 200 til 500 fia 1. september.

Kommentarer:
Vi håper på at flest rnulig av arangementene blir gjennomført som planlagt.
Myndighetene er fofisatt opptatt av 1-metersregelen, men at en slipper opp for bam og unge.

Vi håper også å gjennomføre staf-etter, tilpasset gieldende regler for smittevem (avstand og
kontakt).

Fikk ordet:
Linda Verde, Torgeir Strand, Lasse Amesen

Kommentarer:
NM ultra ble uteglemt i innledningen
Nye signaler fra myndighetene i dagens pressekonferanse gjelder lag- og kontaktidretter. og
vil ikke få innvirknir-,g på orienteringssporlen.
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7.2 Status økonomi

Saken ble innledet av assisterende generalsekretær Øystein Hildeskor.

Administrasjonen har utarbeidet eget koronabudsjett med vurderinger av økonomiske
konsekvenser som følge av Covidl9.
Det er vanskelig ilLage eksakte estimater for økonomien med såpass mange usikre faktorer.
Med de forutsetninger som er lagt til grunn, vurderes imidlertid ikke situasjonen som
dramatisk forNOF.
Organisasjonen vil tape inntekter på løpsavgifter- Arbeidet med sponsorer og salg i
Idrettsbutikken vil også bli preget av samfunnets nedsteng+ing. På den positive siden tyder alt

på at vi vil gå langt over budsjettet påtur-o, som har fått et veritabelt oppsving i vår.

Dessverre har det også blitt mange avlysninger fortoppidretten - som da medfører en

utgiftsreduksjon.

Eventuelt underskudd som følge av pandemien er besluttet dekket av NOFs egenkapital. Det
har ikke vært grunnlag for perrnitteringer i NOFs administrasjon.

For resten av 2020 er det viktig at aktiviteten opprettholdes i størst mulig grad som planlagf..

Kommentarer:
Det er viktig at arrungørete har normal påmeldingsavgift og at eventuelle statlige
kompensasjonsordninger også ivaretar forbundets løpsavgift. Positivt at det ikke var grunnlag
for permitteringer, og at allokering av ressurser mot turorientering har fungert bra.

Fikk ordet: Lasse Amesen, Ivar Maalen, Astrid Waaler Kaas

Sak 8 Avslutning

Presidenten takket deltakerne for fremm øte.

Presidenten informerte om at administrasjonen vil gjennomføre en høring ute i

organisasjonen for å få et bredere grunnlag og forankring for behandling av NM-saken på
høstens forbundsting.

Videre honnør til alle kretser for kreative og velgjennomførte arrangementer i koronatiden.

Referenter
Lasse Arnesen og Øystein Hildeskor

Oslo,24. juni 2020
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