
MØTEREFERAT   
ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS 

 

Tema  Styremøte nr. 7, oktober 2018 

Tid og sted Tirsdag 23.Oktober 2018, kl. 17:30 

Veidekkebygget, Sarpsborg  

Til stede Jens Erik Mjølnerød (leder), Ida Katrine Børstad Thoresen 

(Ungdoms- og rekrutteringsarbeid), Chatrine Amundsen 

(kretssekretær), Kjell Lunde (leder av teknisk råd) 

Ikke til stede  

Referent Chatrine Amundsen 

Møteleder Jens Erik Mjølnerød 

Neste styremøte  04. Desember 2018 kl:18.00, Grenserittet, Halden. 

 
 

Sak/vedtak Ansvar Frist  

Godkjenne siste møtes referat: 

Referat godkjennes. 

Det er noen utfordringer rundt hvordan en på best mulig 

måte kan få organisert ulike referater på nett. Håper 

kompetansehelgen i november vil kunne gi gode innspill 

i hvordan og optimalt bruke hjemmesiden i regi av 

orientering.no  

 

 

Chatrine 

 

 

Situasjon med arrangement hos Sarpsborg OL: 

Vært noen utfordringer rundt KM-Natt og Tunevannet 

rundt. Særlig rundt premiering og merking og tidtaking.  

Styret har blitt oppdatert om situasjonen og hatt samtaler 

med klubben.  

 

Kretsen vil lage en arrangørguide/sjekkliste for løp i 

kretsen. Dette som er hjelpemiddel for klubbene, og at 

det forhåpentlig vil bidra til å gi en god opplevelse på 

alle løp.  
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Rekrutteringssamling: 

Kretsen har invitert til en kveld med fokus på 

rekrutering. På Quality i Sarpsborg, mandag 5 november 

kl:18.00 

Vi ber om påmelding i forhold til og ordne med enkel 

servering, og annen organisering rundt kvelden.  

 

Planen er: 

Finn Fram starter kvelden. 

VM-kommer 

Gruppe arbeid 

- Hvordan utnytte Finn Fram og Skolekart til 

rekruttering 

- Fra trening til løp 

- Hvordan ivareta/holde på løperne 

- Hvordan treffe eldre nybegynnere 

- Påmelding 

- Mix-grupper 

- Bord grupper som fungerer til gruppe arbeid 

- Ekstern foredragsholder? 

 

 

 

Jens Erik 

 

Chatrine 

 

 

 

 

Arbeid/Gjennomomgang rundt terminlisten 2019: 

- Norwegian Spring, telt til lagledermøte  

- Kontrollører -> Løypekontrollør 

- Enkel beskrivelse over hva en kontrollør skal 

gjøre 

 

 

 

 

 

 

Ledere på turer: 

Videre fra terminliste møte diskuteres det litt rundt 

hvordan vi kan sikre at det på hver tur vil være en person 

som ungdommene kjenner godt.  

Se litt på eventuelle kostnader som vil påløpe om man 

skulle engasjert en ungdomsleder som kunne vært med 

på alle turer.  

Se på hva man kan søke midler om. 

Norwegian Spring og de sosiale kveldene til kretsen vil 

 

 

 

 

Chatrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



og være viktige virkemidler til å få til en trygg og god 

relasjon mellom ungdom og ledere, og de ulike lederne. 

Kretsen vil bidra til å legge til rette for at man har møttes 

før avreise. 

Kostnader for turer er og tatt opp som et aspekt for om 

klubbene er interessert i å være med på turer i regi av 

kretsen. Vi ønsker derfor å se på muligheter for å leie 

minibuss eller 9-setere, og etterspør klubbene om dette 

er noe de klarer og imøtekomme. 

 

 

 

Chatrine 

Økonomioversikt: 

Lage en oversikt over lags og aktivitetsavgift. 

Nåværende og foreslått løsning. 

 

Sette opp forslag til budsjett 2019 

Legge frem et regnskap for 2018 

 

 

 

Chatrine 

 

Klær og nettbutikk: 

Purre på, og få på plass 

Lansere genseren nå i første omgang.  
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Avtale med Sport8: 

 Invitere til neste styremøte 

 

 

 

Chatrine 

 

 

 

 

Treningsleis på OS, Østerdalen fremfor Camp 

Stokke: 

Ida har vært i kontakt med OS-il. De sier seg villig til å 

lage et treningsopplegg for oss, mot noe kompensasjon. 

Vi har mulighet til å leie et pensjonat, der er det plass til 

48 personer. Det vil si at vi vil ha plass til 40-42 

ungdommer og 5 ledere. 

En slik samling krever litt mer av lederne i forhold til 

 

 

 

 

 



aktivisering og matlaging. 

Vi kan bestille en buss om nok melder seg på, men 

uansett vil vi kunne over halvere kostnadene om vi har 

ledere som er villige til å kjøre 9-setere som kretsen 

bidra til å leie. Da og gjerne ønskelig med minst en leder 

som kan kjøre med tilhenger. 

Dette vil da erstatte Camp Stokke, og være i HL relevant 

terreng.  

Eventuelt: 

• Godkjenning av VM kart- Østfold merking. 

Er ønsket at alle kart i Østfold gis en 

godkjenningsnummer. 

 

• Profilere VM 

Gevinster til julekalenderen, nesten i mål. 

 

  

 
 
Referent  
Asta Chatrine Amundsen, 23.10.2018. 
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