
MØTEREFERAT   
ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS 

 

Tema  Styremøte nr.2, Mars 2020 
Tid og sted Tirsdag 17.Mars 2020, kl. 17:00 

Microsoft Teams 

Til stede Jens Erik Mjølnerød (leder), Chatrine Amundsen 

(kretssekretær), Ida Katrine Thoresen (ungdom og 

rekrutt), Jakob Torgersen (Ungdomsrepresentant). 

Ikke til stede Kjell Lunde (Teknisk), 

Referent Chatrine Amundsen 

Møteleder Jens Erik Mjølnerød 

Neste styremøte  12. Mai 2020, KL:17:00, Grenserittes lokaler, 

Halden (utsettes om det ses behov for det). 

 
 
Sak/vedtak Ansvar Frist  
Godkjenne siste møtes referat: 
  
Godkjenner uten øvrig innspill.  

 
Chatrine 

 
 

 Godkjenne lov, Viken Idrettsforbund: 
 

- Gå igjennom lover for særkretser og Østfolds egen lov 
til neste styremøte og se på om dette er noe styret 
kan godkjenne. Eller om det er noe vi trenger å 
godkjenne på tinget.  

 
Ida sammenligner og har dette klart til neste møte. 
 

 
 
Ida 

 
 

Kontrollutvalg: 

Det skal oppnevnes et vara medlem. Dette bør være en 
kvinne i forhold til å opprettholde kjønnsbalanse i utvalg og 
komiteer.  

 
 
Ida 
 
 

 
 
 
 



Ida hører med Tone Ingesen om hun kunne tenke seg denne 
rollen.  

 
Forbundstinget: 
Norges Orienteringsforbund sitt forbundsting skulle ordinært 
vært avholdt 21-22.Mars 2020. På grunn av situasjonen med 
corona-viruset er dette utsatt. Nytt styremøte i NOF er satt til 
31.Mars, mer info om når et nytt ting vil være mulig og 
gjennomføre kommer først etter dette. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Corona-situasjonen 

- After-VM party, 22 August: 
Flyttes til et senere tidspunkt. Dato settes senere. 
Se på alternative lokaler/steder til å gjennomføre 
delvis innendørs i vintersesongen.  
 

- Terminlisten/vårløpene: 
På grunn av Covid-19 situasjonen blir flere av 
vårløpene nå avlyst eller utsatt. Det er opp til de ulike 
klubbene om de ønsker å prøve arrangere på et 
senere tidspunkt. Kretsen er da behjelpelig med å få 
løp inn i høstsesongen.  
 

- Covid-19 
NOF ber om at alle konkurranser avlyses inntil ny 
beskjed fra de foreligger. IOF har avlyst alt ut mai.  
 
Jens Erik skiver en uttalelse fra kretsen.  
Der kretsens anbefalinger blir sendt ut.  
 
Dele link til oversikt over turorienterings tilbud i 
kretsen.  
 

-  Treningsmuligheter på kart: 
 
Lage en Google Drive til deling av kart i Østfold.  
Filer merkes med navn på område og løype type.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
I et skriv til klubber og kretser fra NOF om hvordan en 
skal forholde seg i disse smittevernstider, anbefales 
det at klubber legger opp til individuelle o-tekniske 
muligheter. Gjennom at hver enkelt utøver før tilgang 
til å printe ut løype selv, og til at det er et berøringsfritt 
post system.   
 
Kretsen oppfordrer til at klubbene kan dele seg løype 
opplegg seg i mellom slik at alle utøvere i kretsen får 
et variert tilbud i denne tiden.  

 

- Unionsmatchen 2020: 
Ingen innvendinger fra Fredrikstad SK i henhold til 
forslag send over fra årets arrangør om utsettelse til 
senere i år, eller neste sesong.  

 

Eventuelt: 

- Dispensasjon i forhold til et valgstyre 
bestående av 3 kvinner. Er sendt inn og 
ventes besvart av NOF ved deres neste 
styremøte.  

 

  

 
 
Referent, Asta Chatrine Amundsen, 17.03.2020. 
 

 


