
MØTEREFERAT   
ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS 

 

Tema  Styremøte nr. 6, september 2018 

Tid og sted Tirsdag 18.September 2018, kl. 17:30 

Grenseritt lokalet, Halden  

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  23. oktober 2018 kl:17.30, Veidekke bygget, Sarpsborg 

 
 

Sak/vedtak Ansvar Frist  

Godkjenne siste møtes referat: 

Referater godkjente – legges ut på kretsens 

hjemmesider. Dagens referat godkjennes over mail og 

legges ut når alle har gitt tilbakemeldinger. 

 

 

Chatrine 

 

 

Kalender prosjekt 2019 og julekalender: 

Ida og Chatrine har begynt å ta bilder til årets 

julekalender som skal arrangeres i sosiale medier. 

Jobben med premier er også godt i gang.  

 

Ida jobber med etablering av en google kalender som 

inneholder neste termins aktiviteter som vil bli mulig for 

alle å importere til mobil og pc. Det legges ved linker til 

Eventor på de løp der det er klart.  

 

Kretsen ønsker også å lage en papirkalender til salg. 

Jobben med den påbegynnes etter terminliste møtet, og 

Ida lager en drive der det kan lastes opp bidrag til bilder 

 

Chatrine 

og Ida 

 

 



fra medlemmer i kretsen. Styre velger ut de 12 beste 

bildene.  

 

Terminlisten 2019: 

Vi har gått igjennom alle månedene for neste år og 

korrigert på de løp der vi har sett interessekonflikter.  

Vi har lagt inn en ny løpsserie, Flex-O Cup, som skal 

være nærløp. Det er blitt etterspurt fra flere medlemmer i 

kretsen et tilbud til de som idag ikke blir fanget opp av 

eksisterende løpsserier.  

 

Terminlisteforslaget lastes ned som en PDF fil og sendes 

til alle kretsens klubber innen 25 september. 
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Chatrine 
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Lagledermøtet i oktober: 

Saker som skal presenteres og tas opp på lagledermøte: 

Chatrine og Ida lager en PP-presentasjon.  

Kalender (Ida) 

Genser (Ida og Chatrine) 

Terminliste (Kjell) 

Kalender digital (Ida) 

Foto konkurranse 

Flex-o cup 

Felles treninger – sosial satsning 

Sport 8 serien – premier D/H11-12 

Treffpunkt for ungdom og rekruttering og Finn Fram.  

Chatrine undersøker ledig dato og prøver ha dette på 

plass til terminliste møtet. Kick off rekruttering 

Status WOC 

Ledere fra klubbene på tur. (lag leder info på Norwegian 

spring). 

 

 

Jens Erik 

 

Chatrine 

Ida 

 

 

 

 

 

KM-mellom/lang: 

Det er flere som har uttrykt misnøye rundt årets KM. For 

lange avstander mellom arena og start/mål har vært noe 

mange har kommentert.  

Rot i premiering og dårlig oversikt over hvem som vant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hvilke premier var frustrerende både for de som hadde 

fått jobben med å dele ut premier og de som mottok de. 

For mange var det skuffende å ikke få kjøpt seg et 

kakestykke eller en brus, da dette for mange er en 

naturlig del av restitusjon etter det å være på løp.  

Gjennomføring WC i Aremark/Våler: 

Østfoldklubbene sto godt samlet. ØOK som krets og 

medarrangør på neste års VM er trygge på at klubbene 

vil få til et godt samarbeid rundt neste års arrangement.  

ØOK vil henstille at WOC organisasjonen opp mot neste 

år vil ta mer tak i informasjonsflyt til de frivillige slik at 

det til neste gang er sikret at alle mottar riktig og 

relevant informasjon til rimelig tid. Mulighet til å melde 

seg til neste år.  

Kiosk varer, sukkerholdig drikke og kake må til. 

 

 

 

 

 

Facebook siden: 

Kretsen jobber med å opprette en egen Facebook side 

som skal være åpen for alle. Målgruppen for en slik side 

vil være alle som har interesse av å følge med på 

aktivitet i kretsen. Foreldre, besteforeldre og andre 

personer som har interesse av å få med seg det som skjer 

i kretsen, men ikke trenger å få med seg all informasjon 

rundt løp, turer osv. som i dag blir delt ofte på kretsens 

lukkede facebook gruppe. (Markedskanal vs 

informasjonskanal).  

Da mange savner mer informasjon rundt Finn Fram 

Prosjektet, inviteres Svend Sondre til å bruke denne til å 

promotere Finn Frem Østfold. 

 

 

 

 

Chatrine 

 

Høring av terreng / vern av skog : 

Det er sendt ut lokal høring av vern av terreng i Trøsken, 

nær rv.114. Kjell har vært i kontakt med Trøsken IL, 

orienteringsgruppa ved Bodil Berby. De har ingen 

interesser av terrenget, kretsen velger derfor å ikke ha 

 

 

 

 

 

 

 



noen innsigelser i denne høringen.  

Da denne høringen ble sendt til tidligere kretssekretær 

Monica, jobber Chatrine med å få endret dette så det blir 

registrert riktig kontaktinformasjon hos 

fylkeskommunen.  

 

 

Chatrine 

Trener-1 Kurs: 

Det settes vinteren 2019 opp trenerkurs i Østfold. 

Chatrine sender over forslag til datoer til Lene i NOF, og 

sender ut innbydelse når datoer er fastsatt.  

Forslag 19-20 januar, 2-3 mars.  

Thon Hotellet i Halden for trener kurs mulig arena for å 

holde kurset. Undersøke dette nærmere. Eventuelt høre 

med Sarpsborg OL om det er mulig å benytte deres 

fasiliteter.  

 

 

 

Chatrine 

 

Workshop, Fornebu: 

NOF inviterte til Work Shop på Fornebu torsdag den 13 

september. Ida og Chatrine representerte kretsen her.  

Svend Sondre var også til stede gjennom Finn Fram og 

sin rolle i WOC2019. Vi var ca. 25 oppmøtte og 

gjennom gruppe arbeid og presentasjoner fra NOF. NOF 

ønsker og satse på rekruttering og se på mulighetene for 

å kunne benytte Tur-O og stolpejakt i rekruterings 

arbeid.  

Fokus på hvordan man kan få de som er aktive med 

dette til å komme over til o-sporten.  

  

Eventuelt : 

• Kart fra WOC – hvorfor er det ikke søkt om 

kretsgodkjenning? Kjell etterspør dette 

Skal vi avvikle godkjenning av kart fra kretsens side? 

Kretstinget! Styret ønsker og opprettholde ordningen 

 

 

 

Kjell 

 

 

 

 

 

 

 

 



med dagens system for å sikre kvaliteten av videre kart 

og løp i kretsen.  

Kontrollører – kjøre et møte om rollen som kontrollør. 

Dette tenkes å gjennomføres i sammenheng med 

Norwegian Spring 2019 og ledermøte.  

• NOF ønsker tilgang til kartportalen. Henning fra 

NOF er i dialog med Jens Erik og Finn Fram 

Østfold om dette. ØOK ved Finn Fram ønsker å 

holde på styringen frem til prosjektslutt. Inviterer 

NOF til å delta mot slutten av perioden, evnt. Til å 

være med på å dele kostnader. 

Chatrine setter opp en oversikt over kostnader av 

portalen hittil.   

• Utvikling av egen Østfold OK APP? 

Vi har sett at Fredrikstad Skiklubb har en egen app. Ida 

leker med ideen om å gjøre noe tilsvarende for kretsen 

frem til terminlistemøtet/neste styremøte. Ser på 

eventuelle kostnader rundt dette. 

• Unionsmatchen 2022: 

Tas opp som et eventuelt under terminlisten 2019 som 

fremtidige løp. Ønsker og høre med Indre Østfold om 

dette er et løp de kan ta og om mulighetene til å bruke 

WOC kart til dette.  

• Online faktureringsprogram? 

Dagens faktureringssystem er tidkrevende, så det er 

tatt opp og godkjent i styre og ta i bruk et online 

faktureringsprogram.  
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Chatrine. 

 

 

 

 

Ida 

 

 

 

 

 
 
Referent  
Asta Chatrine Amundsen, 18.09.2018. 
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