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Åpning
Forbundspresident Einar Tommelstad åpner forbundstinget 2016.
Vibecke Sørensen, Idrettsstyret hilser tinget.

Sak 1

Opprop og godkjenning av fullmakter

Komplett deltakerliste vil bli utdelt på tinget.

Sak 2

Godkjenning av forretningsorden

1. Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt.
2. Ledelse, taletid m.v.
Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere.
Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen.
Taletiden begrenses til 5 min. første gang, 2 min. annen gang og 1 min. tredje gang.
Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om å sette strek med
de inntegnede talere.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. til hver sak.
Talere skal tale fra sin bestemte plass i salen.
3. Forslag
Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagsstillerens navn.
Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre
representanter, bortfaller.
Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt.
Eventuell redigering og samordning av innkomne forslag foretas av
redaksjonskomitéen etter anmodning av ordstyreren.
4. Avstemninger
Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr.
NOFs lov § 14 og NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren bestemmer.
Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomitéen, når
ordstyreren ber om det.
5
Protokoll
Protokollen føres av de 2 valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom.
I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak.
Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte representanter.
Forslag til vedtak: Foreslått forretningsorden godkjennes
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Sak 3

Valg av tingets funksjonærer

2 ordstyrere

Bernt O Myrvold, valgkomitèen
Astrid Waaler Kaas, foreslått nytt styre

2 sekretærer

Lasse Arnesen, Generalsekretær
Vigdis Hobøl, NOFs administrasjon

Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer:
Øivind Holt, kontrollkomitèen
Anne-Kari Bakkland, forbundsstyret
Per Olav Andersen, Halden SK, Østfold Orienteringskrets
Opptellingskomité bestående av 2 medlemmer :
Lene Kinneberg, NOFs administrasjon
Jan Arild Johnsen, NOFs administrasjon
2 representanter til å underskrive protokollen:
Kenneth Viken, Tverlandet IL, Nordland Orienteringskrets
Linda Verde, Sturla IF, Buskerud Orienteringskrets
Forslag til vedtak: Foreslåtte møtefunksjonærer velges

Sak 4

Godkjenning av sakliste og tidsplan

Lørdag 12. mars
kl.

12.00 - 13.00

Lunsj

kl.

13.00 - 13.15

Åpning og hilsener

kl.

13.15 - 13.45

Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter
Sak 2 Godkjenning av forretningsorden
Sak 3 Valg av tingets funksjonærer
Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan

kl.

13.45 - 14.30

Sak 5 Beretning for 2014 - 2015
Sak 6 Regnskap for 2014 - 2015

kl.

14.30 - 15.15

Sak 7 Strategiplan 2016 - 2018 (2020)

kl.

15.15 - 17.00

Sak 8 Innkomne forslag

kl.

19.00-

Middag

side 4

Søndag 13. mars
kl.

08.00 - 09.00

Frokost

kl.

09.00 - 09.45

Sak 9 Styringsdokumenter

kl.

09.45 - 10.15

Sak 10 Løps- og tur-o avgift

kl.

10.15 - 10.45

Sak 11 Rammebudsjett 2016 – 2018

kl.

10.45 - 11.15

Kaffepause/ utsjekking av rommene

kl.

11:15 - 11:45

Sak 12 Informasjonssaker

kl.

11.45 - 12.30

Sak 13 Valg av revisor
Sak 14 Valg

kl.

12.30

Avslutning

kl.

13.00-

Lunsj

Forslag til vedtak: Saksliste og tidsplan godkjennes

Sak 5

Beretning for 2014 og 2015

Beretning for Tingperiode 2014 – 2015 følger som vedlegg 1.
Forbundsstyret vil presentere måloppnåelse for perioden 2014-2015.
Forslag til vedtak:
Den framlagte Beretning for 2014 og 2015 godkjennes.

Sak 6

Regnskap for årene 2014 og 2015

Forbundsstyret vil presentere beretning og regnskap for årene 2014 og 2015.
Se beretningen. Vedlegg 1
1

Regnskap for 2014 og 2015
Regnskapene for 2014 og 2015 er tatt inn i vedlagte beretning.

2

Revisors beretning
Revisors beretning for 2014 er tatt inn i vedlagte beretning.
Revisors beretning for 2015 er tatt inn i vedlagte beretning.

3

Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteens beretninger for 2014 er tatt inn i vedlagte beretning.
Kontrollkomiteens beretninger for 2015 er tas inn i beretning før tinget.

Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets framlagte regnskap for NOF for 2014 og 2015 godkjennes.
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Sak 7

Strategiplan 2016-2018 (2020)

Strategidokumentet legger overordnede føringer for hvilke andre oppgaver som skal
prioriteres i perioden.
Forbundsstyret legger frem revidert strategiplan for Norsk Orientering for perioden
2016-2018. Planen er til forveksling lik den for inneværende periode, men har
prioriterte arbeidsområder for neste tingperiode, områder som er situasjonstilpasset
arbeidet som er utført i de fire første årene med Strategi 2020.
Norsk Orientering skal prioritere de handlinger som gir best resultateffekt med tanke
på hovedmålet. 1% tilslutning innen 2020. Målet kan omregnes til 50 000 medlemmer
i 2020.
De 8 strategiske veivalgene fra Strategidokumentet for forrige tingperiode
opprettholdes, men det vil fra styrets side være ønskelig å fokusere spesielt på de to
veivalgene: 4: Forenkling og 7: Økt synlighet. Disse veivalgene skal gjenspeiles i alle
Norsk Orienterings aktiviteter, i perioden 2016-2018.
Strategidokumentet følger som vedlegg 2.
Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets forslag til Strategiplan for 2016-2018 vedtas.
Forbundsstyret bes ta med seg innspill fra Tinget i det videre arbeid.

Sak 8

Innkomne forslag

Det er flere saker som ønskes behandlet.
8.1 Forslag fra forbundsstyret
Ny lovtekst
NIF har vedtatt ny lovnorm, og NOF har i den anledning tilpasset og skrevet om sin
lov. Lovteksten er utarbeidet under konsultasjon med NIFs juridiske avdeling.
Forslag til lovtekst er vedlagt som vedlegg 3.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget vedtar den fremlagte lovteksten.
8.2 Forslag fra forbundsstyret
Deltakeradgang i NM ultralangdistanse
Kretsledermøte behandlet saken og vedtok sin innstilling i november 2015.
Innstillingen er at NM Ultralangdistanse gis samme regelverk for deltakelse som alle
andre NM-distanser. Eksisterende lov om deltakelse var behandlet på tinget i 2008
og 2010, og disse vedtakene må formelt oppheves.
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Begrunnelse
Styret mener alle NM-distanser bør ha det samme regelverket for deltakeradgang og
foreslår derfor å oppheve tidligere tingvedtak om spesielle regler for NM
ultralangdistanse
Forslag til vedtak:
Forobundstinget er enig med Kretsledermøte (KLM) 2015 om startberettigelse i NM
ultralangdistanse.
«Bestemmelsene i konkurransereglene vedrørende deltakeradgang i NM skal også
gjelde NM ultralangdistanse. Tidligere tingvedtak fattet i sak 9.2 i 2008 og sak 9.1 i
2010 oppheves.»
Vedtaket innebærer følgende endringer i regelverk:
Bestemmelser om medlemskap og representasjon
Paragraf 3.1.5 I NM kan kun norske lag og deltagere som representerer norske
klubber delta. Dette gjelder ikke NM ultralangdistanse, jf. vedtak på forbundstinget
2008 og 2010.
Siste ledd om NM ultralang tas ut.
Konkurranseregler:
26.2.2 For NM Ultralangdistanse skal det finnes en kortfattet engelskspråklig utgave
av innbydelsen på arrangørenes hjemmeside. Paragraf slettes
26.3.5 Utenlandske deltakere ved NM Ultralangdistanse er ikke omfattet av
reisefordelingsordningen. Paragraf slettes

8.3 Forslag fra Halden Skiklubb
Endring av vinnertider i NM
Halden SK mener at vinnertidene i NM bør samsvare med de angitte vinnertidene i et
VM. Dette for at løpere som deltar i NM skal ha muligheten til å konkurrere under
samme tidsrammer som på VM. Spesielt gjelder dette langdistansen for damer. Et
poeng er også at vinnertidene i NM brukes som mal som vinnertider i andre løp. Det
blir dermed få muligheter for løpere å forberede seg på de internasjonale
betingelsene gjennom løp i Norge. En observasjon er også at den angitte vinnertiden
for damer langdistanse er betydelig kortere i NOF sine regler enn i IOF sine regler.
Dette til tross for at det ikke er angitt noen argumentasjon for hvorfor norske damer
skal ha kortere vinnertid enn hva damer har internasjonalt. Forslaget er vedlagt som
vedlegg 4
Styrets innstilling
Forbundsstyret støtter forslaget fra Halden Skiklubb. Styret mener at myndighet for
vedtak av denne typen ligger hos forbundsstyret, og foreslår at forslaget oversendes
styret.
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Forslag til vedtak:
De angitte vinnertider for NM øvelsene langdistanse og sprint for D21 og H21 endres
til IOF sine angitte vinnertider. Myndighet for dette vedtak overføres til forbundsstyret.
8.4 Forslag fra Halden Skiklubb
I reglene er de angitte startintervaller for NM langdistanse satt til 2 minutter. For
internasjonale løp (se IOF konkurranse regler appendiks 6) er det angitte
startintervall på langdistansen 3 minutter. Dette til tross for at startfeltet også kan
være større enn i NM.
Gjennom flere analyser er det påvist at startintervallet har stor innflytelse på
rettferdigheten av en konkurranse. Ved å øke startintervallet fra 2 minutter til 3
minutter reduseres graden av samløping/henging betydelig.
En ser også at startintervallene i NM påvirker startintervallene som brukes i mindre
løp i Norge. En endring i NM vil forhåpentligvis ha en positiv endring på at
startintervallene også økes i mindre løp (og for flere aldersklasser).
Forsaget går ut på å øke startintervallet fra 2 til 3 minutter i NM langdistanse, evt kan
dette settes til 2 min dersom deltakertallet overstiger 60 løpere. Forslaget er vedlagt
som vedlegg 4.
Styrets innstilling
Styret mener myndighet for vedtak ligger hos forbundsstyret, og vil foreslå for tinget
at forslaget oversendes til styret. Dagens konkurranseregler §26.6.1 NM.
Løpsopplegg, startordning og startintervall bestemmes av forbundsstyret i samarbeid
med arrangøren og TD.
Forslag til vedtak:
Saken oversendes styret. Styret er ikke imot forslaget, men ønsker at styret fremover
kan behandle dette, enten som en generell regelendring eller at det i hvert tilfelle kan
søkes om endring av startintervaller, ref beslutningen om at NM Natt i 2017 skal gå
som fellesstart.

8.5 Forslag fra Akershus og Oslo Orienteringskrets
Regler for kartarbeid
AOOK påpeker behovet for en godkjenning av reviderte Regler for kartarbeid
tilpasset reviderte konkurranseregler, samt dagens teknologi og praksis. Forslag til
regler er vedlagt som vedlegg 5
Bakgrunn
Konkurransereglene er revidert flere ganger siden gjeldende versjon av Regler for
kartarbeid ble vedtatt. Det er derfor behov av en harmonisering av disse to
regelsamlingene. I tillegg er teknologi og praksis for kartarbeid endret de siste årene.
Kartutvalget har kommentert saken og foreslått justering av forslaget
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Styrets innstilling
Forbundsstyret støtter det omforente forslag fra AOOK og kartutvalget, og vil i tillegg
fremme forslag der en presiserer at myndigheten overføres forbundsstyret. Det
omforente forslag er vedlagt som vedlegg 5b
Forslag til vedtak
Forbundstinget vedtar det omforente forslaget fra AOOK og kartutvalget og
presiserer dessuten at myndigheten for slikt kartarbeid overføres til forbundsstyret.
8.6 Forslag fra Akershus og Oslo Orienteringskrets
Regler for kartarbeid, pkt 4
Innføring av landsomfattende kartarkiv.
O-kartregisteret har nå eksistert i beta-utgave i mange år og kan etter AOOKs
mening oppfylle en viktig misjon ved å holde kontroll over kartområder, klubbenes
interesseområder (inkludert samarbeid) og godkjennings- og utgivelses-status. Okartregisteret kan også utvides til å oppfylle flere formål.
Forslag til regler er vedlagt som vedlegg 5
Styrets innstilling
Forbundsstyret mener at punktet er ivaretatt i eksisterende forslag, sak 8.5. og
ønsker saken avvist.
Forslag til vedtak: Forslaget avvises
8.7 Forslag fra Akershus og Oslo Orienteringskrets
Formalisering av VDG-arbeid og VDG-krav inn i arrangørveileder
AOOK har de siste årene jobbet med VDG spørsmål. AOOK foreslår at
Kartanmeldingsskjemaet utvides med rapportering om VDG-arbeid og at
Arrangørveiledningen utvides med noen (krav-)punkter om VDG.
Det er viktig at vi unngår brudd på VDG bestemmelsene. I vinterhalvåret 2014/15 tok
AOOK opp VDG på møter med lagenes kartansvarlige, med laglederne og på
årsmøtet. Siden kart i AOOK ofte brukes av flere arrangører er det mest effektivt at
ansvaret for VDG kartlegging ligger hos kartutgiver. Kartutgiver plikter å fortelle alle
arrangører om sårbare områder, mulige samlingsplasser etc.
Forslag til regler er vedlagt som vedlegg 5
AOOK mener også at VDG-krav tas inn i arrangørveilederen og at det bør være et av
temaene under arrangørdelen av lagledermøtet.
Styrets innstilling
Forbundsstyret støtter forslagene, men mener at saken ikke er en tingsak, og foreslår
at forslaget oversendes til styret.
Forslag til vedtak: Saken oversendes styret
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Sak 9

Løpsavgift og tur-o avgift

Forbundstinget 2012 hadde en omfattende gjennomgang og endring av
avgiftspolitikken. Tinget satte løpsavgiften til 30 % av påmeldingskontingenter et oløp tar inn. Avgiften skal betales av alle o-løp. Påmeldingskontingenter der
deltakeren betaler mindre eller lik 30 kroner skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget.
Forbundets mulighet til å opprettholde de mål som er satt gjennom Strategi 2020 er
betinget av tilgang på frie midler. I en periode der NOF har mistet sin hovedsponsor
og det er generell sponsortørke i samfunnet for øvrig, er det nødvendig å sikre
inntekter på annen måte. Det er for 2016 budsjettert med løpsavgifter på 4 mill. kr.
Forslag fra Skien OK, støttet av Telemark Orienteringskrets
Skien OK foreslår at regler for løpsavgift endres (jfr. NOFs lov § 13 pkt. 7) Vedtatt av
Forbundstinget 23.03.2014.
Fra:
Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik kr 30 skal ikke inngå i
betalingsgrunnlaget.
Til:
Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik kr 50 skal ikke inngå i
betalingsgrunnlaget.
Forslaget er vedlagt i vedlegg 9
Forbundsstyret vurdering
Forbundsstyret mener det er viktig å ha stabile økonomiske rammer innenfor et
forutsigbart system. Sikre og stabile inntekter er viktig for å opprettholde stø kurs i det
videre arbeid med Strategi 2020. Forbundsstyret har gjort en ny vurdering og kommet
til den konklusjon at det ikke foreslås endringer i avgiftspolitikken. Systemet er i sin
nåværende form lite byråkratisk og lett å forstå for både arrangør og utøver.
Forbundsstyret har initiert og gjennomført en krevende innstramming på alle
virksomhetsområder og de siste års regnskap viser at kostnadene er justert i tråd
med inntektene, og at økonomien er kontrollert. Med bakgrunn i dette har
forbundsstyret konkludert med at det er fornuftig å la avgiftssatsene ligge fast. I
rammebudsjett i sak 11 er derfor inntektene fra løps- og tur-o avgifter lagt på et
inntektsestimat basert på avgiftsinntektene for de siste to årene sett under ett.
Det presiseres at grensen på kr. 30,- er satt for å skille trening fra konkurranser, og at
det ikke er til hensikt å la arrangører av konkurranser få sette en lav deltakeravgift for
å unngå løpsavgift til forbundet.
Forbundsstyret har for 2017-2018 fremlagt et forslag til tilnærmet 0-budsjett, basert
på løpsavgifter etter dagens system.
Forslag til vedtak:

side 10

Forbundstinget opprettholder løpsavgiften på 30 % av påmeldingskontingenter et oløp tar inn. Avgiften skal betales av alle o-løp. Påmeldingskontingenter der
deltakeren betaler mindre eller lik 30 kroner skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget.
Forbundstinget opprettholder tur-o avgift til forbundet på 15 % pr solgte opplegg.

Sak 10

Rammebudsjett for 2016- 2018

Forbundsstyret vil presentere sitt vedtatte budsjett for 2016 og forslag til
langtidsbudsjett for 2017-2018.
Budsjettene er vedlagt som Vedlegg 10.
Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i det vedtatte måldokument og andre tingvedtak gis Forbundsstyret
fullmakt til å vedta budsjetter for årene 2017 og 2018.

Sak 11

Informasjonssaker

11.1 Forbundets organisasjonsplan
Forbundets organisasjonsplan vil bli vist og forklart av Presidenten.
11.2 Oppfølging av VDG-avtalen
Forbundsstyret har i tingperioden hatt omfattende arbeider med håndtering av VDGspørsmål for lokale arrangører. Det har vært møter på flere plan, og det er viktig for
fortsettelsen av vår sport at disse temaer blir håndtert riktig. Presidenten redegjør.
11.3 Toppidrettsplanen
Toppidrettsplanen var tema på forrige forbundsting. Planens form har vært
veiledende i arbeidet med de nye styringsdokumentene for andre fagområder.
Styremedlem med særskilt ansvar for toppidrett vil redegjøre for gjennomføringen av
planen
11.4 Barneidrettsbestemmelsene og sanksjonsbestemmelser
På Kretsledermøtet 2015 ble det informert om endringer og nytt punkt 5 i
barneidrettsbestemmelsene, vedtatt på Idrettstinget i 2015.
Kretsledermøtet vedtok at forbundsstyret i samarbeid med administrasjonen vil
formulere og innta aktuelle sanksjonsbestemmelser i nytt punkt i konkurransereglene
og legge det fram for vedtak på forbundstinget i mars 2016.
Det pågår et arbeid også i NIF og flere særforbund om utforming og implementering
av slike sanksjonsbestemmelser i de respektive særforbunds konkurranseregler. Det
er dialog mellom NIF og NOF på dette området. NOF har også bedt NIFom aksept
for at vår måte å praktisere deltakelse i rene familiearrangement i utlandet er i tråd
med intensjonen i barneidrettsbestemmelsene.
Barneidrettsbestemmelsene kan i helhet leses her.
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I påvente av svar og tydeligere veiledning fra NIF er arbeidene satt på vent.
11.5 Hovedarrangement
NOF har så langt tildelt hovedarrangementer til og med 2018, samt at NM sprint og
sprintstafett er tildelt for 2019. En oppstilling av tildelingene er vedlagt i vedlegg 11.
Det har vært ønskelig med en reduksjon av antall «må»-helger, spesielt for junior.
Reduksjonen er iverksatt. Antall Norgescup-løp er satt opp i tabells form og vedlagt i
vedlegg 11. En spesifikk opplisting av alle Norgescup-løp for 2016 og 2017 er
vedlagt i vedlegg 12 og 13
NM sprint/sprintstafett. En har som mål at flest mulig deltakere får være med i NM
sprint og sprintstafett. Konkurranseformen mix stafett, som også er offisiell øvelse i
internasjonale mesterskap har vært forsøkt med hell. En ser at en stor andel av de
som løper individuelt også løper sprintstafett, og det har vært mobilisert sterkt på
jentesiden. Antall deltakere i NM Sprint og sprintstafett de siste to år er satt opp i
tabells form og vedlagt i vedlegg 11.
Stemplings- og tidtakingsløsningen med EMIT Touch Free i sprint har fungert
problemfritt. Tekniske utfordringer som har blitt avdekket, som minimums avstand
mellom to poster, har man nå kontroll på. Problemene med praktisk gjennomføring av
karantene på stafetten er nå løst ved at karanteneordningen utgår ved stafett.
Internasjonale arrangementer.
I 2014 ble det arrangerte World Cup i orientering på Kongsberg og World Cup i Ski-O
på Gåsbu. I 2015 ble det arrangerte World Cup i orientering i Halden, Junior VM i
orientering i Rauland og Junior- og senior- VM i Ski-O på Budor.
NOF har søkt om VM i 2019. Ved en eventuell tildeling av dette vil det også tilkomme
World Cup i samme distrikt i 2018 (Prøve- VM). Det er også interesse for å søke om
VM Masters (WMOC) i 2020.
11.6 Styringsdokumenter
Forbundsstyret har i samarbeid med NOFs administrasjon utarbeidet
styringsdokumenter for de ulike fagområder. Disse styringsdokumentene er forankret
i Strategi 2020, og legger føringer for utarbeidelse av mer detaljerte handlingsplaner
for gjennomføring. Dokumentene er et styringsverktøy for alt arbeid i NOFs regi, og
kan revideres med bakgrunn i erfaringer og evalueringer.
De nye styringsdokumentene er vedlagt i vedlegg 6-8.

Forslag til vedtak:
Informasjonssakene tas til orientering.
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Sak 12

Valg av revisor

Eksisterende engasjementet med Nitschke AS som leverandør av revisortjenester
fungerer etter styrets oppfatning godt.
Forslag til vedtak
Forbundsstyret gir Nitschke AS ansvar for revisjonen for Tingperioden 2016 – 2017.
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar.

Sak 13

Valg

Norsk orienterings styre for perioden 2016-2018:
Valgkomiteen fremmer følgende forslag til nytt forbundsstyre:
President
Astrid Waaler Kaas, Heming Orientering (ny)
Visepresident
Per Olav Andersen, Halden SK (ny)
Styremedlem ansv bredde/oppl. Gunhild Bredesen, Verdal OK (ny)
Styremedlem ansv toppidrett
Dag Kaas, Heming Orientering (gjenvalg)
Styremedlem ansv teknisk
Per Einar Pedersli, OL Trollelg (gjenvalg)
Styremedlem ansv tur-o og IT
Sondre Sande Gullord, NTNUI (gjenvalg)
Varamedlem
Kjell Einar Andersen, Varteig OL (ny)
Varamedlem
Ida Vår Kierulf Dirdal, Larvik OK (gjenvalg)

Kontrollkomiteen:
Valgkomiteen fremmer følgende forslag til ny kontrollkomite:
Leder
Øivind Holt, Halden SK (gjenvalg)
Nestleder
Knut Edvard Helland, Østmarka OK (ny)
Medlem
Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL (gjenvalg)
Varamedlem
Elin Sjødin Drange, Varegg Fleridrett (gjenvalg)
Varamedlem
Torgeir Strand, Fana IL (ny)

Representanter og vararepresentanter til overordnede organisasjoner og
samarbeidsorganisasjoner:
Valgkomiteen foreslår at tinget gir styret fullmakt til å utnevne sine representanter og
vara-representanter til de organisasjoner som NOF er tilsluttet

Valgkomiteen:
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til ny valgkomite.
Leder:
Ivar Maalen, ÅS - NMBU (ny)
Nestleder:
Kjersti Rønning, Hamar OK (ny)
Medlem:
Torkel J. Knudsen Irgens, Bodø &O.I. (ny)
Varamedlem:
Lars Fremstad, Larvik OK (ny)
Varamedlem:
Kine Sofie Sandstad, Frol IL (ny)
Presentasjon av de nye foreslåtte styremedlemmene er vedlagt i vedlegg 14.
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