
                

             BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS    

 

         Referat fra styremøte 5/2017 

 

Dato:               4. september 2017, kl 19.00 - 21.05 

Til stede:         Linda Verde, Ingemar J. Haverstad, Helga Haverstad, Stig Melling,  
                       Odd Strand, Marianne Solberg Sandberg, Isa Heggedal (kretskoordinator) 

 

Saknr. Sak Ansvarlig 

21/2017 Referat fra styremøte nr. 4/2017  
Vedtak: Referatet godkjent uten merknader. Ingemar vil starte 
oppgaven med å lage en avtalemal for o-klubbenes samarbeid 
med lokal bedriftsorientering. 
   

 
 
Ingemar 

22/2017 Ny kretskoordinator – Isas oppgaver framover 
Isa jobber med kretsoppgaver hver tirsdag. De første 
arbeidsdagene har gått med til å komme inn i systemer. Har fått 
ekstern bistand til opplæring innen hjemmeside og økonomi. Hun 
ønsker å jobbe mer med aktivitet. Isa la fram en idé om å justere 
styresammensetningen ved at all aktivitet uansett målgruppe (for 
eksempel o-trolleir, unionsmatch HL osv) samles i en egen 
aktivitetskomité der lederen også sitter i styret. I tillegg kan styret 
bestå av leder, økonomiansvarlig, sekretær og leder teknisk råd. 
Kretskoordinators rolle kan være å støtte aktivitetskomiteen, 
teknisk råd og styret.  
Styret synes forslaget er interessant, men det må drøftes på basis 
av et skriftlig underlag, og klubbene må involveres. Hensikten må 
være at et slikt styre tjener klubbene bedre enn dagens, evt også at 
det letter rekruttering til kretsverv og lignende 
Vedtak: Isa og Linda lager en skriftlig skisse. Temaet tas opp 
på lagledermøtet 18. september for å få fram synspunkt fra 
lagledere og med klar premiss at forslaget ikke har vært 
realitetsdrøftet i styret. Eventuell endring i 
styresammensetningen må besluttes på kommende kretsting. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda, 
Isa 

23/2017 Justering i styret og treningskomité  etter Isas ansettelse 
Isa har gått ut av styret og treningskomiteen. Valgt varamedlem til 
styret, Helga Haverstad kalles inn til kommende styremøter. Ingrid 
Kvistad i treningsrådet foreslås å bli bedt om lede treningskomiteen 
fram til neste kretsting. 
Vedtak: Tatt til orientering. Linda tar kontakt med Ingrid og 
avtaler hennes rolle framover. 
 

 
 
 
 
 
Linda 

24/2017 Lagledermøtet 18. september 
Følgende punkter settes opp: 

 
 



1. Kommunenes arbeid med friluftslivkartlegging, hvordan kan 
o-klubbene bidra. Innlegg ved Lise-Berith Lian fra 
fylkeskommunen 

2. Tilskuddsordninger for friluftslivsaktiviteter. Innlegg ved Lian 
3. Kretsens terminliste 2018, arrangør av Unionsmatch 
4. Kretskoordinator Isa og hennes arbeid framover 
5. Skisse til mulig ny organisering av kretsstyret 
 

Til punkt 3 skaffer Ingemar et terminlisteskjelett og oppdaterer 
rulleringsplan for KM. Isa sjekker planene om et stort, felles KM i 
Østfold som et prøve-VM og oppdaterer rulleringsplan for o-trolleir. 
Stig lager et underlag om Unionsmatch; opplegg, omfang og krav. 
Til pkt 5 lages en skisse som beskrevet over i punkt 22. 
 Vedtak: Styret slutter seg til opplegget for lagledermøtet. 
Linda utarbeider en innkalling der nevnte dokumenter 
vedlegges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingemar 
Isa 
 
Stig 
 
Linda 

25/2017 Informasjon fra styremedlemmer med referanse til 
handlingsplan 
Stig refererte til at deltagelsen i Unionsmatchen gikk bra. Neste år 
er det Buskeruds tur til å arrangere, og han har ikke klart å få noen 
klubb til å ta på seg oppgaven.  Sturla, Eiker og Ringerike er 
naturlige kandidater. Temaet tas opp på lagledermøtet. 
Odd refererte fra HL/OLL der Buskeruds deltagelse lå i underkant 
av målet (60 mot 70). Hadde med flere deltagere fra Hemsedal IF.  
Gode resultater med 5 medaljer. Løpere og ledere var fornøyde. Et 
kretslag tok en 6. plass i stafetten.   
Marianne refererte at det nå hadde vært en oppsummering etter o-
trolleiren. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 

26/2017 Eventuelt 

• Kretsting 2018 
Vedtak: Kretstinget settes opp tirsdag 13. mars 2018 

• Aktiviteter framover 
NM-helg i Halden kommende helg. O-idol i Orkanger med 
47 påmeldte fra kretsen, 22-24 september. Tilbud om løp i 
Borås, 10-12 november, er sendt ut. PWT-cup-avslutning 
kommende lørdag på Konnerud. 

• Erfaring med e-timing 
Ingemar refererte fra dårlige erfaringer med etiming under 
KM i Hemsedal. Oppsummert støtte han på mange feil og 
mangler. Mye av dette kjente han igjen fra slutten av 90-
tallet. Leverandøren har ikke fulgt opp tidligere 
tilbakemeldinger. Systemet er ikke godt nok til o-løp da det 
krever spesialistkompetanse og jevnlig bruk. Ingemar 
vurderer hvordan han skal fremme sine synspunkter videre. 

• Løypelengder under stafett-KM.  
Isa tok opp at løylengdene bedre bør tilpasses terreng og 
KM-deltagernes løpsstyrke. I år og også tidlige år, var 
løypene for lange.Temaet må tas opp med kommende 
arrangører og TD. 

 

 

Alle 

Referat ved Linda Verde     


