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Styremøte nr 7 - 2022 
 

 

Norges Orienteringsforbund 
 
Dato: Mandag 30. August 2022, kl. 19:30-21:30 
Sted: Teams 

 

Protokoll 
Til stede: 
Leif Størmer (LS)    president 
Ingrid Okkenhaug (IO)   visepresident 
Hanne Staff (HS)    styremedlem 
Rune Christiansen (RC)   styremedlem 
Dag Ausen (DA)    styremedlem 
Anna Sofie Hoff (ASH)   styremedlem  
Marta Ulvensøen (MU)   varamedlem 1  
 
Øvrige: 
Øystein Hildeskor (ØH)   generalsekretær 
Stein Blomseth (SB)    assisterende generalsekretær 
 
Ninni Jonsson (NJ)    administrasjonen (sak 47) 
Jörgen Mårtensson (JM)   administrasjonen (sak 47) 
 
 
President Leif Størmer åpnet møtet med å minnes Audun Heimdal. 
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Sak 45/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 46/2022 Godkjenning og signering av protokoll  
Protokoll fra forrige styremøte har vært publisert på Teams, men styret ber om også å få 
protokoller tilsendt på epost for gjennomlesning.  
 
Vedtak 
SB sender ut protokoll fra styremøte nr. 5 og 6 – 2022 på epost til styret for godkjenning. 
 

Sak 47/2022 Tur-o og Stolpejakt 
Saken ble presentert av ØH, JM og NJ. 
 
Vi har de siste 2-3 årene hatt fokus på å utvikle vår egen nettløsning og app i tur-o. I denne 
perioden har vi hatt en fin vekst i deltagelsen, ikke minst hjulpet av en pandemi, men også 
pga økt fokus på produktutvikling fra forbundet. I den samme perioden har også Stolpejakten 
hatt en stor vekst..  
Det har i disse årene vært et visst samarbeid mellom de to konseptene, med blant annet en 
intensjonsavtale om samarbeid og felles markedsføring av hverandres konsepter. 
Tiden er nå inne til å enes om en tydeligere strategi på hvordan vi skal samarbeide 
med/forholde oss til Stolpejakten i fremtiden.  
 

Vedtak 

Forbundsstyret etablerer et utvalg som får i oppgave å foreslå retningslinjer for NOFs 
samarbeid med Stolpejakten i fremtiden. LS vil lede utvalget, Ninni vil innkalle aktuelle 
gruppemedlemmer til første møte i løpet av neste uke. 
       

Sak 48/2022 Gjennomgang av regnskap pr. juli 
Saken ble presentert av ØH. 
 
ØH presenterte en økonomisk statusrapport pr. juli 2022.  
Rapporten inneholder alle føringer i perioden og gir et godt bilde av den økonomiske 
situasjonen pr nå.    
 

Vedtak 

Forbundsstyret tar statusrapporten til orientering.  
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Sak 49/2022 Spillemiddelsøknad 
Saken ble presentert av ØH 
 
NIF sentralt leverer hvert år en søknad om spillemidler på vegne av idrettsorganisasjonen. 
Fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping, som utgjør spillemidlene, er slik: 
Først fordeles 6,4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende 
overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Det er Kulturdepartementet som bestemmer 
fordelingen innenfor disse formålene. 
 
Det har allerede vært en runde med innspillsmøter der særforbundene har fått anledning til å 
komme med forslag til den endelige søknaden.  Administrasjonen synes NIF har ivaretatt 
særforbundenes innspill på en god måte, i vedlagte høringsdokument. For vår del har det 
vært viktig å påpeke at Særforbundene må få konsentrere seg om «kjerneaktiviteten» i 2023. 
Det er viktig at NIF legger til rette for dette og ikke kommer med mange andre typer nye 
prosjekter som vi har sett de siste årene. Vi har også ytret ønske om en felles ressurs på 
områder som juss og HR. Toppidrett må også prioriteres ettersom dette området i liten grad 
inkluderes i midlene som er øremerket.  
 

Vedtak 

Styret gir generalsekretær og president fullmakt til å besvare høring fra NIF om 
spillemiddelsøknaden. 
 

Sak 50/2022 Tingsammensetning 
Saken ble presentert av ØH. 
 
Utgangspunktet er vedtaket på idrettstinget i 2019 i sak 13.8: 
Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene 
og moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og 
representantfordeling. Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og 
ta hensyn til eventuelle endringer i rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett. Forslag til 
endringer i NIFs lov § 3-2 og eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem på 
neste ordinære Idrettsting. 
 
Spørsmålet om idrettstingets sammensetning har preget den interne, idrettspolitiske 
debatten over mange år. Saken ble behandlet på Idrettstinget i 2011, men ingen forslag til 
endring av idrettstingets sammensetning fikk flertall. Tinget sammensettes i dag av 75 
representanter fra kretsene og 75 fra særforbundene, med tillegg av tre utøverrepresentanter 
og stemmerett for Idrettsstyrets medlemmer.  
Bakgrunnen for diskusjonene er at flere særforbund mener at idrettskretsene i stor grad 
utgjør en samlet konsentrasjon/ «blokk» av delegater. Det har også vært hevdet fra 
særforbundene at de selv i større grad enn idrettskretsene representerer aktivitetsleddene i 
norsk idrett, og at de derfor bør ha et flertall på idrettstinget, noe idrettskretsene bestrider. De 
mener blant annet at kretsenes representasjon i Idrettstinget sikrer idrettsdemokratiets lokale 
og geografiske forankring. 
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I NIFs høringsdokument fremlegges det 4 ulike modeller som har til felles (med et mulig 
unntak av modell 1) at de i større eller mindre grad øker særforbundenes representasjon, 
sammenliknet med idrettskretsene. Det er også variasjoner mellom hvor stor uttelling store 
særforbund får, sammenliknet med de små.  
 

Vedtak 

Styret gir generalsekretær sammen med IO fullmakt til å besvare høring fra NIF om 
tingsammensetningen.  
 

Sak 51/2022 Status KLM 
Saken ble presentert av ØH. 
 
Kretsledermøtet (KLM) går av stabelen på Gardermoen fredag 28. oktober 2022. 
Frist for å fremme saker for kretsene er 28. august. 
Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter må være gjort tilgjengelig senest tre uker før 
kretsledermøtet. ØH gikk raskt gjennom innmeldte og planlagte saker. 
KLM blir sak på neste styremøte i september.  
 
 

Sak 52/2022 Orienteringssaker  
Fremlegges muntlig på styremøtet. 
 

• Status WC-Østfold 
Planlegging er i rute. Den nærmeste tiden er det fokus på å innhente midler fra 
offentlig støtte og fra sponsorer.        

• Nye ansatte i ski-o 
Christian Hoel er ansatt som landslagstrener i 50% stilling. 
Bjørnar Kvåle er ansatt i 20% stilling i administrasjonen, med ansvar for ski-
orientering. 

• Like vinnertider 
LS redegjorde for status for arbeidsgruppas arbeid, samt hvilke beslutninger IOF har 
gjort i samme sak.  

• Status tiltaksplan 
Tiltaksplanen brukes flittig av ansatte i administrasjonen, men layout er fortsatt ikke 
helt i mål. 

• Deltagelse på arrangementer 
Det har vært nedgang i antall starter første halvår sammenlignet med 2019. Mye av 
nedgangen kan forklares med færre deltakere i O-festivalen, samt at 
Midnattssolgaloppen i år ble arrangert i juli. Uansett vil vi nok totalt sett ha en 
nedgang sammenlignet med 2019.  
Deltakelsen i Hovedløpet og O-landsleiren gikk ytterligere ned i år. Det bør være en 
prioritert oppgave å sørge for å få opp deltakerantall fra de ulike kretsene. 
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Sak 53/2022 Eventuelt 
 

• Vedtakssak om søknader Para 
 
 
Saken ble presentert av ØH 
 
Administrasjonen ønsker å søke om støtte til to prosjekter i «krafttak for mangfold», med 
søknadsfrist 1. september 

Vedtak 

Styret støtter at det søkes midler til følgende prosjekter: 
  
Prosjekt 1 - Inkludering av para-orientering (bevegelses- og hørselshemmede) i eksisterende 
åpne tiltak for juniorer og seniorer i orientering 
 
Prosjekt 2 – Vis veg med orientering 
 
 

• Forskriftsendring når det gjelder 4.2, om fakturering 
Saken ble presenter av ØH 
 
NOFs forskrifter for «påmelding, avgifter, premiering og resultatservice» krever at arrangør 
vedlegger resultatliste til fakturaen (punkt 4.2 ). Administrasjonen mener dette er en utdatert 
forskrift. Med dagens system for resultater, ligger dette i Eventor, som alle kan laste ned 
selv. 

Vedtak 

Styret ber administrasjonen implementere en forskriftsendring etter avklaring med 
Regelutvalget. 
 
 


