
 
 
Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 04.12.2014 klokken 18.00 
 
Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud og Anne L. Stenerud 
 
1. Valg 2015 
Valgkomiteens leder Randi Nærum var invitert til møtet for å informere om status og ta imot 
innspill fra styret. Styret ønsker en endring i forhold til rekruttering. Styret skal kun ha en 
rekrutteringsleder som koordinerer aktiviteter for kretsen. Medlem i rekrutteringskomiteen 
utgår og det velges i steden en leder for Tur-O aktiviteter. Etter styremøtet har Randi fått den 
informasjon hun trenger for det videre arbeidet og tar kontakt med styreleder så snart alle verv 
er besatt og bekreftet. 
 
2. Kretsting 2015 
O-gruppa i Stokke IL er vertskap for kretstinget 2015. Styret besluttet å avholde tinget i uke 9.  
Anne tar kontakt med Stokke slik at egnet lokale kan bestilles og dato fastsettes. 
 
3. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat for å sikre god oppfølging på alle saker. 
Følgende punkter ble diskutert: 
 
Punkt 7: TD for løp er ikke fulgt opp som planlagt. Ole Petter vil ta kontakt med de aktuelle 
klubbene og kalle alle TD’er inn til møte i løpet av januar eller februar. TD møtet settes opp 
på årsplan for videre oppfølging. 
 
Punkt 10: Styret har vurdert om KM Ultralang bør avvikles og dette tema skulle diskuteres 
med klubbledere på Terminlistemøtet. Det ble ingen konklusjon i saken og styret legger 
derfor saken på is.  
 
4. Status høstens planer 
Styret gikk gjennom høstens plan med følgende kommentarer: 

• Høst Cupen ble arrangert i henhold til plan, og med god deltagelse. Det var 1128 
starter i høstcupen og dette tilsvarer en økning på 28% fra fjoråret ☺ 

• Kartmøte ble avlyst på grunn av lav deltagelse (2 klubber) og nødvendig informasjon 
ble derfor gitt på terminlistemøte. 

• Terminlistemøte er avholdt og alle avtalte løp er lagt inn i Eventor. Det er ikke skrevet 
referat fra møtet, og det er derfor ingen oppfølging i etterkant.  

• Kurs i medlemsregistrering ble avholdt som planlagt. Vestfold Idrettskrets holdt 
opplæring og 7 klubber deltok. Medlemsregisteret ser ut til å fungere godt rent teknisk 
og ansvar for overgang ligger nå hos klubbene. 

• Vestfold O-fest ble arrangert av Hedrum O-lag som samlet 24 glade O-løpere. 
Stemningen var god og styret takker Hedrum for arrangementet. 

• O-forbundets rekrutteringsturne er arrangert i henhold til planen. Det ble et vellykket 
arrangement med hele 50 deltagere og de aller fleste klubbene i Vestfold var 
representert.  

Med dette er alle planlagte aktiviter for 2014 gjennomført. 



 
5. Regnskap 
Regnskapet viser så langt et underskudd på omlag 31.000 kroner, mot budsjettert underskudd 
på 36.000 kroner. Regnskapet er basert på tildelte midler, men foreløpig er det kun støtte fra 
Vestfold Idrettskrets som har kommet inn på konto. Støtte gjennom NOF og post 3 midler 
forventes utbetalt  ved årsskiftet. Regnskapet for 2014 avsluttes som vanlig 31.12.2014 og 
alle regninger bes sendt til Trond Gjelstad innen 20. desember. 
 
6. Sportslig 
Berit orienterte om status fra sportslige utvalg og bekrefter at alle aktiviteter går i henhold til 
plan. Vandrepokal for KM stafett er gravert og overlevert til vinnerlagene: Larvik OK for 
kvinner og OTO for herrer.  
 
Kretslag for 2015 er etablert i samarbeid med Telemark. Det er gledelig å se en god økning 
(fra 4 til 14) av  utøvere fra Vestfold. Det er bestilt 15 nye Vestfoldjakker til kretslaget. 
Jakkene skal benyttes på samlinger, turer og treninger der kretslaget opptrer som en gruppe. 
Løperene skal benytte sine klubbdrakter i konkurranser og ved premieutdeling. 
 
Kriterier for uttak til O-idol er vurdert av sportslig utvalg. Berit la frem et forslag til regler og 
styret besluttet at følgende skal gjelde fra 2015: 

Tre uttakslop gjelder for kvalifisering til O-idol: Hovedløp langdistanse, O-festival 
langdistanse og KM langdistanse. Beste løper i kretsen får ett poeng, nest beste løper i 
kretsen får to poeng osv. Løper med lavest poengsum i to av disse tre løpene er 
kvalifisert til O-idol. Ved poenglikhet skal KM langdistanse være gjeldende uttaksløp. 

Berit orienterer i MOT TV gruppa og Anne oppdaterer instruksen. 
 
7. Teknisk utvalg 
Ole Petter orienterte om status i teknisk utvalg. Ikke alle TD rapporter er levert, men proessen 
fungerer tilfredsstillende når først TD er utnevnt. Flaskehalsen er å få oppnevnt TD tidlig nok 
slik at det er mulig å gjennomføre et teknisk møte i god tid før sesongstart. Ole Petter vil ta 
kontakt med de klubber som ikke har meldt inn sine TD’er  for 2015, og kaller deretter inn til 
TD-møte  i januar/februar 2015. 
 
8. Rekruttering  
Kostnader til rekrutteringsturneen var ikke lagt inn i budsjettet for 2014, men mat og leie av 
lokaler må likevel belastes kretsen på post ”rekruttering”. Regning for mat leveres omgående 
og Ingvild purrer på faktura for leie slik at denne kommer inn på årets regnskap. O-troll leir 
for 2015 er avklart og Lardal arrangerer denne etter sammen mal som i 2014. Lardal varsler at 
fra 2016 må kretsen se etter en annen arrangør til denne leiren. Ingvild følger opp dette. NOF 
arrangerer tur-o seminar i Larvik tidlig i 2015. Informasjon ligger på kretsens hjemmeside. 
Ingvild  oppforder alle klubber til å sende sine tur-o grupper på dette seminaret. Tur-O er 
viktig rekrutteringsarbeid. 
 
9. Årsrapport 2015 
Alle styremedlemmer skriver sin egen rapport etter samme mal som tidligere. Anne 
distriburerer malen og Ingvild vil sy det hele sammen. Alle delrapporter sendes til Ingvild 
innen 10. januar 2015.  
 



 
10.  Budsjett 2015 
Styret ser at det fremdeles er mulig å redusere kapital på konto og vil derfor ikke foreslå 
klubbavgift i 2015. Styret foreslår et budsjettunderskudd på 41.000 kroner uten at dette gir 
likviditetsproblemer. Egenkapital vil med dette bli redusert fra 190 kNOK til 160 kNOK i 
2014 og videre til 120 kNOK i 2015. Trond setter opp budsjett som avtalt på møtet og sender 
dette som innlegg til årsrapporten. 
 
11.  Eventuelt 
Ole Petter var kretsens representant på kretsledermøtet i høst. Han refererte kort fra møtet: 

• Vestfold la frem en sak om tidtakersystemet som tidligere referet i styret. Forbundet 
bekrefter at det ikke er noen strategi for å bytte tidtakersystem i Norge og at bruk av 
Emit brikker er vanlig for aktive utøvere som også deltar på løp i utlandet. 

 
• Forbundet ønsket en debatt om hvite soner (områder med ingen eller lav aktivitet). Det 

var bred enighet om at alle områder må ha en lokal gruppe med aktive personer for å 
kunne bygge og drive orienteringsaktiviteter. 

 
 
Saker som overføres til kretstinget 2014: 
Styret har foreløpig notert disses sakene til kretstinget: 

• Honorar for kretsens kartkontrollører: ”Kretsens kartkontrollører kan, etter søknad, 
godskrives 200 kroner/time” 

• Klubbavgift til kretsen: ”Styret foreslår ingen klubbavgift til kretsen for 2015” 
 
Klubbledere kan fremme saker på vegne av egen klubb. Innkalling til Kretsledermøte kommer 
like etter nytt nyttår. 
 
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Anne L. Stenerud 
Leder av Vestfold O-krets 


