
 

 

 

Styremøte i Vestfold o-krets tirsdag 3/12 2013 klokken 18.00 
 
Sted: Pronova, Framnesveien 41, Sandefjord. 

Tilstede: Anne L. Stenerud, Ingvild Eckdahl, Per Erik Larsen, Trond Gjelstad og Ole Petter 

Ruud.  

 

 

 

1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat. Vi var dessverre ikke representert på 

kretsledermøtet 2013 og heller ikke sakene VOK tok opp ble det gjennomslag for. O-fest har 

blitt avhold med suksess, lagledermøte med terminoppsett er avhold med Telemerk O-Krets. 

Rekruteringsturneen er i rute for Vestfold med god påmelding. Justering av KM-klasser/regler 

legges foreløpig på is.  

 

2. Regnskap og budsjett for 2014 
Vi har kontroll på økonomien og bruker (som vanlig) litt mindre penger enn budsjettert. 

Rammebudsjett for 2014 ble gjort klart – vi ønsker å få kretsens midler ennå mer ut i form av 

aktivitet i klubbene… Frist for innlevering av bilag er satt til 6.januar.  

 

3. Årsrapport 
Anne sender ut ”mal” og alle undergrupper rapporterer inn sine områder som tidligere. Vi 

vedtok å slanke resultatlistene til kun å omfatte KM-resultater – da dette er det som 

organiseres direkte fra kretsen. Andre utmerkelser/prestasjoner bør nevnes andre steder i 

årsrapporten – samt alle resultater er nå tilgjengelig på nettet.  

 

4. Kretsting 2013 
Dato for Kretstinget settes til 6.mars. Anne kontakter ”vertskapet” og besørger innkalling i 

henhold til vedtekter.   

 

5. Tildeling av KM sprint 
Etter lagledermøtet var det to klubber som ønsket å arrangere KM Sprint 2014 og begge 

ønsket å stå ved sine søknader også etter forhandlinger. Derfor ble saken flyttet til kretsstyret 

for behandling. Siden Anne (kretsleder) er medlem i OTO erklærte hun seg innhabil i denne 

saken. Etter drøftinger fant kretsstyret at hensynet til høyest mulig aktivitet/sum totalt antall 

startende best ble ivaretatt med å tildele OL Trollo KM Sprint arrangementet for 2014 

(31.mai). 

 

6. Andre utestående punkter fra Terminlistemøtet 

På terminlistemøtet/lagledermøtet ble det ytret ønske om et eTimingkurs for arrangører av 

Vestold Vår-Høstcup. Dette er nå berammet til 27.mars i Sandefjord – påmelding er åpnet. 

  



 
7. Hedrums søknad om terrengtildeling 
Hedrum OL ønsker å inkludere Rennesikkartet i sin kartplan. Dette er det i dag STIF som har 

hevd på da de tidligere har kartlagt området, men har ikke ajourført kartet på en rekke år. Det 

er gjort muntlige avtaler om overtagelse. Kretsstyret har ingen innvendinger i forhold til 

Hedrum OL sitt ønske og omfordeler med dette området til Hedrum OL med forbehold om at 

STIF ikke har innsigelser på dette vedtaket. Ole Petter avklarer og informerer de berørte 

parter (Hedrum OL og STIF).  

 

8. Generelt om kartplan for klubber og krets 
Kretsen har som oppgave å forfalte kretsens orienenteringsterreng og derunder 

terrengfordeling. For at dette skal være mulig å utføre må klubbenes kartplaner ajourføres og 

innrapporteres til kretsen fortløpende. Dette er dessverre ikke tilfelle i dag. O-Kretsen ønsker 

at dette ajourføres før Kretsentinget 2013.  

 

9. Eventuell oppdatering av Instrukser for styre og råd i Vestfold 

Orienteringskrets 
Møtet gikk raskt gjennom instruksen uten å avdekke behov for oppdatering.  

 

10.  Innkalling til Forbudstinget 22-23 mars 2014 
Vi har mulighet for å stille med 3 delegater. Foreløpig er Anne og Per Erik satt opp som 

kandidater… 

 

11. Rundt bordet / annet / eventuelt 
Anne kontakter/igangsetter valgkomiteen.  

 

 

Ole Petter Ruud 

Referent 

Leder Teknisk komité Vestfold O-krets 

 

 


