Styremøte nr. 04 - 2021

Norges Orienteringsforbund
Dato: Tirsdag 25. mai, kl. 18.00 – 21.00
Sted: Teams

Protokoll
Til stede:
Astrid Waaler Kaas (AWK)
Leif Størmer (LS)
Dag Ausen (DA)
Ingrid Okkenhaug (IO)
Hanne Staff (HS)
Anna Sofie Hoff (ASH)
Maren Jansson Haverstad (MJH)

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem

Øvrige:
Øystein Hildeskor (ØH)
Stein Blomseth (SB)

generalsekretær
assisterende generalsekretær

Jan Arild Johnsen (JAJ)

arrangementsansvarlig (sak 35)
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Sak 34/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 35/2021 World Cup i Norge
Saken ble presentert av LS/JAJ
Det har i lengre tid vært jobbet med å få på plass en Worldcup-arrangør i Norge i 2023.
IOF har utfordret oss på å ta ansvar for internasjonale arrangement og få på plass et wcarrangement.
LS har fulgt opp saken fra styrets side, og deltok også på møte med potensielle arrangører i
Østfold sammen med administrasjonen. IOF krever høy teknisk kvalitet, inkludert live TVsendinger. LS opplever at det er skepsis hos klubbene til å ta på seg WC uten en trygghet i
de økonomiske rammene rundt arrangementet. For å gå i balanse er det behov for inntekter
fra offentlig støtte og fra sponsorer, og klubbene føler ikke at den typen sponsorarbeid er
enkelt.
JAJ forteller at vi har vært i dialog med Hedmarksklubber og med klubber som sokner til
Norefjell-området med tanke på WC 2023, men ingen av disse klubbene har sagt seg villige
til å ta på seg oppgaven.
Deretter tok JAJ kontakt med Indre Østfold og OK Moss, og det har vært gjennomført et
møte med sentrale personer i klubbene i tillegg til personer som var involvert i WOC2019.
For disse klubbene var det essensielt at et eventuelt WC-arrangement kan avvikles i
forbindelse med deres merkevarearrangementer Lørdagskjappen / Smaaleneneløpet. JAJ
har snakket med IOF og fått godkjent at det er mulig å arrangere siste helg i april 2023,
hvilket vil si at det er mulig å ivareta klubbenes ønske.
Budsjett for WC (basert på Hedmarksklubbenes utkast) viser at det vil være behov for rundt
regnet 500.000 i inntekter fra offentlig støtte og sponsorer, og det ønsker klubbene at NOF
skal garantere for i tillegg til de ca 500.000 som allerede er garantert knyttet til TVproduksjonen.
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Styret mener det er svært viktig og i tråd med vår strategi at vi i Norge påtar oss å arrangere
internasjonale konkurranser. Det er betydningsfullt for eliteutøverne og med tanke på
synlighet for o-sporten i Norge. Styret reflekterte over manglende interesse blant våre
klubber for å påta seg World Cup og andre internasjonale arrangementer, og stilte spørsmål
om O-Norge er rigget for internasjonale konkurranser i fremtiden? Temaet bør reflekteres i
strategidiskusjonene videre.
Forbudet vil imidlertid ikke ha mulighet til å betale eller garantere for 1 mill. hver gang det
skal arrangeres her, så vi må finne en riktig modell videre.
For det aktuelle WC-arrangementet i 2023 kan NOF forplikte seg til å jobbe sammen med
klubbene for å sikre inntekter fra offentlig støtte og sponsorer slik at arrangørene får en
trygghet i at arrangementet vil bære seg økonomisk. Styret ønsker ikke på nåværende
tidspunkt å gi noen garanti utover den garanti som allerede er gjort knyttet til dekning av
kostnader til TV-sendinger.
IOF kontaktes for å be om reduserte avgifter.

Forslag til vedtak
Forbundsstyret ønsker World cup i Norge i 2023, og vil arbeide for å sikre de nødvendige
inntekter til arrangementet i samarbeid med arrangørklubbene.
ØH og LS gis ansvar for å gjennomføre et møte med arrangørene med tanke på å utarbeide
et forslag til avtale. Avtalen godkjennes av styret.

Sak 36/2021 Teknologi og inntektsmodeller i NOF
Sakspapirer vedlagt
Vil nye teknologiske løsninger, nye konsepter og endrede bruksmønstre for orientering og
tur-orientering gi oss bedre muligheter til å nå ut til nye målgrupper? Vil nye konsepter kunne
påvirke klubbenes og NOFs inntekter i den grad at vi bør gjennomgå våre modeller for å
sikre at vi kan ha stabile inntekter i tiden fremover?
ØH ønsker en diskusjon nå for å kunne være litt i forkant. Det handler i første rekke om nye
muligheter med tanke på konsepter knyttet til Norsk Orientering. Nye teknologiske løsninger
bør videreutvikles til beste for deltagere, klubber og NOF.
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Det er et vindu nå for å nå ut til nye, og mulighetene må være vårt hovedfokus. Prosesser i
NIF når det gjelder muligheter til løsere tilknytning til idretten gir grunn til å tro at mange vil
ønske å delta i orientering uten en tradisjonell klubbtilknytning dersom tilbudene er der. Viktig
at man ikke tar fra klubbene eierskap til sine aktiviteter, men legger til rette for nyskaping og
tar lærdom av gode eksempler.
Norsk Orientering har mange muligheter og er i stadig utvikling med tanke på teknologiske
løsninger. Styret setter pris på administrasjonens initiativ, og ser at tematikken bør forankres
også i flere av forbundets utvalg.
Vedtak: Styret ber administrasjonen følge opp nye teknologiske konsepter som er tatt i bruk
under pandemien videre, med tanke på å utvikle/videreutvikle gode konsepter og
teknologiske løsninger som er tilpasset nye behov og ønsker fra brukere og arrangørklubber.
Klubbenes og forbundets inntekter bør også hensyntas i arbeidet.

Sak 37/2021 Videre arbeid strategi
Saken ble presentert av AWK, som gikk gjennom nytt utkast til strategi.
I tråd med vedtak gjort på styremøte 26.1 (sak 11/2021), er det denne våren gjennomført en
møterekke for å sikre innspill til og bred forankring av strategiarbeidet i forbundet.
Utkast til revidert strategidokument er utarbeidet. Her har vi forsøkt å svare ut mange av
innspillene som er kommet i prosessen.
Noen innspill:
• Strategien er for omfattende og har for mange hovedområder
• strategien beskriver hovedutfordringer utelukkende som problemer. Kan vi
omformulere slik at vi også viser til muligheter det bør jobbes mer med?
• “Livslang aktivitet” bør kanskje konkretiseres mer?
• lite som handler om utøvere over 26 år i dokumentet
• viktig at vi har med Paraidretten og Mangfoldsplakaten i det nye dokumentet
• passe på at målsetning om 10% økt aktivitet går igjen i hele dokumentet.
Forslag til vedtak
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Forbundsstyret vedtar å benytte det fremlagte forslaget i videre arbeid med Strategi 20202026, med de endringer som framkom i møtet. Det reviderte forslaget skal diskuteres med
administrasjonen for å komme frem til et omforent utkast som sendes på høring i god tid før
høstens KLM.

Sak 38/2021 Idrettstingsaker 2021
Saken presenteres av AWK, ASH og IO
Styret gjennomgikk sakspapirene, IO trakk frem noen saker som kan være av spesiell
interesse for oss:
Lovendringsforslag om opprettelse av en påtalenemnd sentralt, med mulighet for egne
nemnder i særforbundene. Tanken er å gi mulighet til å få hjelp og/eller sende saker videre,
slik at det sikres kompetent behandling.
Kjønnsfordeling. Sak 17.2 og 17.3
E-sport: ASH mener det vil være riktig å støtte forslaget om å utsette behandlingen til i høst.
Høydehus: NOF støtter i utgangspunktet friidrettsforbundets forslag.
Sak 18.6, Etiske leveregler. Disse er godt formulert, men styret stilte spørsmål om norsk
idrett trenger enda ett sett med verdier i tillegg til verdier, regler og retningslinjer som allerede
er på plass. DA viser til at det er en fare for dette er bare enda en oppgave man pålegger
frivillige å jobbe med/rapportere på. Styret ønsker at NOF sier noe om denne saken på
Idrettstinget

Sak 18.24, registrering av generelle trim- og mosjonsaktiviteter i norsk idrett.
Dette er en viktig sak for NOF og et godt forslag fra Trøndelag IK.
Styret ønsker at NOF sier noe om denne saken på Idrettstinget
Styret støtter Sondre Sande Gullords kandidatur som 2. visepresident.
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Sak 39/2021 Orienteringssaker
ØH om nye karantenebestemmelser:
Det har kommet endringer som med tanke på toppidretten innebærer skjerpinger. Våre
landslagsutøvere, som nå oppholder seg i Tsjekkia, risikerer karantenehotell ved innreise til
Norge. LS informerer om at det sannsynligvis opereres med utdaterte tall for Tsjekkia, men
det er usikkert om vi kan få gjennom endringer på det. ØH har vært i kontakt med
saksbehandlere i Departement, Helsedirektoratet og FHI.
Det er unntak for OL-kvalifiserte utøvere, men ikke for utøvere i idretter som ikke er OLgrener. Dette til stor frustrasjon for våre eliteutøvere. Styret takket ØH for godt
påvirkningsarbeid, og stort arbeid nedlagt med tanke på å få unntak for våre utøvere.
Kompensasjonsordning
Ny kompensasjonsordning er på plass, med mulighet for 50% kompensasjon for avlyste
arrangementer og 70% for delvis arrangerte arrangementer. Vi har sendt ut epost til
klubbene der vi minner på at det skal søkes kompensasjon for hele startkontingenten, slik at
NOF også kan få inn en andel som kompensasjon for tapte løpsavgifter.
Stolpejakten
De har tatt i bruk vår felles betalingsløsning uten å avtale med oss. Dette er ikke i henhold til
tidligere inngått avtale. Etter dialog med ØH har de besluttet å ikke bruke denne løsningen
med unntak for et par ekspedisjonskonsepter. Vi ser nærmere på hvorvidt det skal inngås
noen særskilt avtale om dette.

Sak 40/2021 Eventuelt
Utvalgene
Vi avventer endelig opprettelse og sammensetning av utvalg til etter vi har fått forankret en
tydelig retning på strategien der vi ser hvilke prioriterte områder det skal være fokus på de
nærmeste årene.
Dato for KLM og kompetansehelg
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Det er få datoer ledig på Quality Gardermoen, der vi har god rabatt som følge av situasjonen
i 2020. Siste helg i oktober er ledig. Denne helgen kolliderer med noen få løp, men er vår
beste mulighet, og styret støtter forslaget om å arrangere KLM og kompetansehelg 29.31.oktober 2021.

7

