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Styremøte nr 5 - 2020 
Norges Orienteringsforbund 
Protokoll 
 
Dato: Torsdag 16. april 2020, kl 16:00-18:30 
Sted: Teams 
 
Tilstede:  
Astrid Waaler Kaas (AWK)   president  
Kjell Einar Andersen (KEA)   visepresident  
Dag Kaas (DK)     styremedlem  
Dag Ausen (DA)     styremedlem  
Gunhild Bredesen (GB)    styremedlem 
Sondre Sande Gullord (SSG)   styremedlem  
Stein Blomseth (SB)    varamedlem  
Aurora Fossøy (AF)    varamedlem 
 
Lasse Arnesen (LA)    generalsekretær  
Øystein Hildeskor (ØH)   assisterende generalsekretær 
Jan Arild Johnsen (JAJ)   arrangementsansvarlig 
Lene S. Kinneberg (LK)   tillitsvalgt 
Jørgen Rostrup (JR)   landslagssjef 
 
 

Sak 34/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 35/2020 Godkjenning og signering av protokoll  
Protokoll fra forrige styremøte var tidligere utsendt. LK stilte spørsmål om sin rolle som 
ansattes representant og hennes mulighet til å kommentere protokollen.  
 
NOF har ikke ansattes representant i styret. Dette er en lovsak som må behandles på tinget. 
LK bør i dagens situasjon tituleres som tillitsvalgt. 
 
Alle deltagere på et styremøte skal ha anledning til å gi innspill til protokollen. LK ble derfor 
gitt mulighet til å gi innspill til protokollen.  
 
Vedtak 
Justert protokoll med innspill fra administrasjonen sendes styret for godkjenning. 
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Sak 36/2020 Konsekvenser av koronasituasjonen i NOF  
 
Bakgrunn 
Som en oppfølging av sak 31/2020 informerte ØH om arbeidet rundt prosjektet knyttet til 
mosjons- og turorientering.  
Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av Ninni Jonsson, Lone Brochmann, Ivar 
Haugen, Lasse Arnesen og Øystein Hildeskor, hvor sistnevnte er leder.  
 
Turorientering har fått en meget god start på sesongen. 15 nye klubber har startet med 
turorientering. Det er nå registrert 9000 brukere (mot 12 000 i hele 2019). Det er eksempler 
fra klubber som har tredoblet antallet brukere. Hvis den gode trenden videreføres ligger det 
an til langt bedre deltagelse enn budsjettert. 
 
Det er gjennomført møte med utvikleren av Usynlig-O med tanke på å vurdere et fremtidig 
samarbeid.  
 
Også Stolpejakten har fått en positiv start på sesongen og flere arrangører har satt i gang 
tidligere pga koronasituasjonen. Det er allerede registrert 33 000 deltagere. Piloten har fått 
en meget god start og det er samtaler med jurist om hvordan et fremtidig samarbeid kan 
etableres.  
 
Styret påpekte viktigheten av at arrangører peker videre til klubbaktiviteter og på muligheten 
orienteringsforbundet nå har til å skaffe nye medlemmer fra denne gruppen mosjonister.  
 
Som en oppfølging av sak 31/2020 la landslagssjef JR frem en plan for aktiviteter som kan 
gjennomføres høsten 2020 og skisserte de økonomiske rammene for denne aktiviteten. 
Aktivitetsplanen endres kontinuerlig pga den uvissheten som rår rundt restriksjoner fra 
myndighetene. Det planlegges for noe aktivitet fra 15.juni og med at VM gjennomføres i 
Danmark i oktober. Endelig avgjørelse om gjennomføring av VM kommer rundt 1. juli. 
Landslaget ønsker også å bruke høsten til å forberede neste års VM i Tsjekkia.  
Den justerte aktivitetsplanen medfører økte kostnader med kr. 260 000,- , sammenliknet med 
tidligere framlagt «korona-budsjett». 

Toppidretten ønsket i tillegg sterkt å ansette en person i stillingen som sportslig 
utviklingsansvarlig. Arbeidet som skal utføres er svært viktig med tanke på rekrutteringen inn 
mot fremtidige seniorlandslag og mesterskap, men også for å øke kompetanse og 
ferdigheter slik at vi kan lykkes i de kommende jrVM. Vi vil i løpet av de kommende 1-4 årene 
få opp en del lovende løpere fra mindre klubber som ikke har de samme rammebetingelsene 
som flere av klubbene på Østlandet med bl.a. lønnede trenere. Vi ønsker å gi de beste og 
mest lovende juniorløperne et tilbud om oppfølging, noe som også vil gi deres klubber og 
kretser økt kompetanse.  

Styret støtter at stillingen som sportslig utviklingsansvarlig bemannes opp fra juni om 
aktivitetene som skissert fra landslagssjefen kan igangsettes. Stillingen er viktig med tanke 
på at unge utøvere kan utvikle seg der de bor i sine egne klubber.  

LA informerte om at Niklas Profors hadde redusert sin stilling fra 70 til 30% i 21/2 måned og 
at Lone Brochmann hadde utvidet sin stilling fra 80 til 100 % i samme periode, frem til 30. 
juni.  
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De økonomiske forutsetningene endres som følge av regjeringens smitteverntiltak og 
restriksjoner. Styret ønsker derfor at en ny økonomisk analyse presenteres på neste 
styremøte. Vurdering av eventuelle permitteringer vil måtte ses i lys av den økonomiske 
situasjonen. 
 
LA refererte til kommunikasjon med NIF vedrørende muligheten til kunne få redusert tapet fra 
løpsavgifter gjennom våre klubber. Dette vil styret diskutere på neste styremøte.  
 
 
Vedtak 
Forbundsstyret tok informasjonen om arbeidet med mosjons- og turorienteringsprosjektet til 
orientering.  
Forbundsstyret tok informasjonen om justert plan for landslagsaktiviteter høsten 2020 til 
orientering, og ba om at stillingen som sportslig utviklingsansvarlig bemannes opp fra juni. 
Forbundsstyret ba om en justert økonomisk analyse knyttet til korona-situasjonen med 
bakgrunn i de endringer som er gjeldende fra mai. Analysen vil danne grunnlag for vurdering 
av behovet for permitteringer.   
 

Sak 37/2020 Arrangementer i lys av koronasituasjonen  
 
Bakgrunn 
JAJ redegjorde for status. Det er store endringer i terminlisten og arrangementsavvikling som 
følge av koronasituasjonen. 
 
NM sprint utsettes og 25.-27. september foreslås som ny mulig dato. 
 
Med de restriksjoner som gjelder fram til 15. juni er det lite trolig at gjennomføring av O-
festivalen kan gå som planlagt. Endelig beslutning om gjennomføring fattes 1.mai. 
  
Det er stor usikkerhet rundt gjennomføring av hovedløp og o-landsleir i begynnelsen av 
august. Det er ønskelig som et minimum få arrangert HL en gang på høsten. For utsettelse 
av Hovedløpet vurderes to alternative datoer, midt i september, samme helg som NM-uka 
eller 3.-4.okt som må avstemmes med arrangør (Østmarka) hvis det blir aktuelt med 
utsettelse 
 
Det er mange kreative innspill fra våre klubber på ulike alternative gjennomføringer av løp 
innenfor rammen av retningslinjer for smittevern.  
 
Styret ønsker at rammene skal være tydelige og basere seg på oppdaterte retningslinjer for 
smittevern. I og med at det er store variasjoner fra krets til krets gis kretsene fullmakt til å 
lage lokale retningslinjer for orienteringsaktivitet med tidtaking, basert på rammer gitt fra 
forbundet. 
  
Vedtak 
Forbundsstyret tok situasjonsrapporten for arrangementer og terminliste til orientering. 
Forbundsstyret ba administrasjonen sende oppdatert veiledning for o-aktivitet med tidtaking 
til våre kretser som gis fullmakt til å lage lokale retningslinjer for orienteringsaktivitet med 
tidtaking, basert på veiledningen gitt fra forbundet.  
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Sak 38/2020 Generalsekretærstillingen 
Generalsekretæren har en 6 års åremålsstilling som utløper 31.10.2020.  
 
Forslag til vedtak 
Forbundsstyret delegerer til president og visepresident å lede prosessen rundt ansettelse av 
generalsekretær. President og visepresident presenterer et forslag til prosess på neste 
styremøte.  
 
 
Neste styremøte avholdes 7. mai fra 18-20. 
 
 
 
 
 
Astrid Waaler Kaas   Kjell Einar Andersen  Dag Kaas 
President    Visepresident   Styremedlem 
 
 
 
 
Sondre Sande Gullord  Dag Ausen    Gunhild Bredesen 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
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