
 

Referat Vestfold o-krets onsdag 25.05.16 klokken 18.00,  

Hortensveien 93 

Tilstede: Ingvild Eckdahl (referent), Trond Gjelstad, Ole Petter Ruud, 

Elin Gravningen, Thor Magne Malmquist 

 

1. Gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat/ Ingvild 
 
Godkjent uten kommentater 

  
 

2. Orientering fra leder 
• Innkomne skriv 
• Tilskudd fra NOF – søknad sendt 
• Moms kompensasjon – Søknad sendes – ansvar 

Ingvild/Trond 
• Brønnøysund registrering – ansvar for oppdatering: Ingvild 
• Lov og instrukser – VOK oppdatering – ansvar Ingvild 
• Hjemmeside oppdatering – ansvar Ingvild 

 
3. Status vårcup/Høstcup/Trond 

• Avslutning 14. juni. Kretsen sponser 2500,- til sponsing av 
grillmat 

• Høstcup – innbydelse under utarbeidelse.  
•  

4. Regnskap/Trond 
Regnskap er under kontroll 
 

5. Status teknisk utvalg/Ole 
• TD- kurs avholdt mars. Gjennomgang av TD skjema og 

justert enkelte sjekkpunkter. TD er har så langt fungert bra. 
• Kurs – e-timing stafett/jaktstart. Planlegges i 

oktober/november – ansvar Ole Petter 



 

• Kurs – e-timing nybegynner kurs -Pris innhentes/forespørsel 
sendes ut – ansvar Ole Petter 
 
 
 

6. KM/alle 
• Status – to KM arrangert – fine arrangementer. 
• KM medaljer og utdeling: Klasser med KM medaljer bør 

trekkes tidlig. Samle medalje- og premieutdelingen. 
• Sprintstafett – lørdag 3. september. 
• Ingvild – sende ut oversikt med KM regler og kretsens 

ansvarlig. 
 

7. Status sportslig/Elin 
• MOT-TV arrangementer går som planlagt 
• MOT-TV cup – oversikt lagt ut 13. september FB 
• HL/OLL – Anders Kristian Holt er HL kontakt og blir med som 

leder. Trenger en leder til. 
• O-idol- følge opp uttaket – ansvarlig Elin 
• Inteam/kretslag arrangementer går som planlagt 

 
8. Status rekruttering/Thor Magne 

• O-troll leir juni – POL – i tilknytning til Drangedalsløpet 
• O-troll leir september i tilknytning til Larviks sprintstafett. 
• Rekrutteringsturne – NOF har sendt ut info om 

rekrutteringsturen for 2016, og det må meldes inn om vi 
ønsker besøk og tema. – Ansvarlig Ingvild/Thor Magne 

 
 

 
25.05.2016 
 
Ingvild Eckdahl 
Referent 


