
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 13.09.2010 
 
Tilstede :  
Lars Fremstad, Inger Styrvold, Ole Petter Ruud, Trond Gjelstad og Anne L. Stenerud 
Ida Dirdal og Per Erik Larsen (kartrådet deltok på punkt 1) 
 
1. Kartarbeidet i kretsen 
Anne innledet med noen tanker om kartsituasjonen i Vestfold krets. Styret og kartrådet hadde 
deretter en fruktbar diskujon om forbedringsområder. Vestfold krets ønsker å kartlegge de 
beste terrengene i Vestfold, samtidig ønsker vi høyere kvalitet på kart og løypelegging i 
kretsen. Dette skal vi få til ved å tenke langsktig og arbeide målrette med følgende tema : 

 Skaffe oversikt over alle kart i kretsen og sjekke sist oppdatert 
 Vurdere om der er gode terreng som ligger brakk og kart som bør oppgraderes 
 Vurdere omfordeling av terreng dersom dette kan føre til flere og bedre kart 
 Hjelpe / veilede klubber i forbindelse med oppgradering av kart 
 Opprette interessegruppe for kart og løypelegging (en/to fra hver klubb) 
 Drive regelmessige opplæring gjennom interessegruppen 
 Etablere beste praksis for kartarbeid i klubbene 

 
Kartrådet skal ha hovedfokus på opplæring og rådgiving. Kontrollaktiviteten begrenses til nye 
kart og større oppgraderinger. Kartrådet skal vurdere om det er hensiktsmessige å innføre 
kontroll av kart og løyper i forbindelse med KM og kretsløp, og eventuelt i hvilken form dette 
skal gjennomføres. Bruk av teknisk delegert (TD) ble diskutert. Kartrådet drøfter behov og 
alternative løsninger, deretter presenteres dette for leder av teknisk råd før vurdering i styret. 
 
Vestfold krets kartoversikt bør inkluderes i kretsens årsrapport.  
 
Kartrådet hadde behov for avklaring vedrørende sitt arbeid og sitt mandat. Styret bekrefter at 
kartrådet har øverste myndighet når det gjelder godkjenning av kart. Styreleder og leder av 
teknisk råd skal alltid kopieres på formelle godkjeninger og eventuelle underkjenninger av 
kart. Godkjente kart skal ha Vestfold krets logo og tilhørende løpenummer fra kartrådet. 

 
2. Referat fra forrige styremøte 
Styret gikk raskt gjennom forrige referat og følgende saker må følges opp : 

• Rekrutteringsleder må skaffe et gruppemedlem til eget råd. Ansvar : Inger 
• ”Lov for Vestfold orienteringskrets” og ”Instrukser for styre og råd” skal legges ut på 

kretsens hjemmeside. Ansvar : Ole Petter 
• Diskusjon om cup og løype tilbud blir tatt på lagledermøtet i høst. Ansvar : Trond 

 
3. Regnskap 
Styret gikk raskt gjennom regnskapet for 2010. Vi ligger etter med hensyn til innkreving av 
egenandeler og klubbkontingenter. Følgende punkter må følges opp : 

• Egenandeler etter NM i Ålen 2009 skal faktureres klubbene.  
• Medlemstall fra NOF er klart og klubbkontingenter vil bli fakturet med 35,- per 

medlem i henhold til vedtak på kretstinget.  
• Rapport vedrørende aktivitetstilskudd må returneres NOF innen 01.11.2010. 



 
• Tilskudd fra VIK må etterlyses. 
• Egenandel for Camp Norway må sendes ut til klubbene 
• Egenandel for HL/OLL må ut sendes ut til klubbene 

Ansvar : Ole Petter 
 
Ole Petter og Anne i vil i samarbeid vurdere en nettløsning for utstedelse av faktura. Dersom 
denne virker hensiktsmessig vil alle faktura fra kretsen bli sendt ut med denne løsningen.  
 
Vestfold orienteringskrets har nå opprettet ny konto med nettbank løsning. Nytt kontonummer 
er som følger : 1503.17.70456. Kontoen eies av organisasjonen Vestfold Orienteringskrets 
(org. nummer 995 663 767) og administreres av leder. Nestleder er eneste bruker av denne 
kontoen.  
 
4. Logo for Vestfold orienteringskrets 
Det var ikke stor deltakelse i logo konkuransen, men styret fikk likevel inn sju forslag før 
avtsemming. Seier og ære gikk til Ida Dirdal som har utabeidet følgende forslag : 
 

 
 
Gullkronen er hentet fra Vestfold fylke, i bakgrunn ser vi et o-flagg og det hele er rammet inn 
med en o-løype. Ingen tvil om at dette ble bra! Tusen takk for innstasen Ida !! 
 
Logoen skal heretter benyttes på all formell kommunikasjon fra kretsen. Logo plasseres øverst 
til høyre i brevarket. Logo skal også plasseres øverst til høyre på kretsens hjemmeide. Alle 
kart som godkjennes av kretsen skal ha logo med løpenummer fra kartrådet. 
  
5. Lagledermøte 
Trond koordinerer og forbereder felles lagledermøte med Telemark. Styret ønsker at Vestfold 
tar alle KM arrangement i 2011 ettersom det var Telemark som hadde alle KM i 2010. 
Klubbene har spilt inn sine forslag til Trond som lager en samlet oversikt. Trond tar ansvar for 
planlegging og gjennomføring av lagledermøte. 
 
6. Junior Vestfold 
Lars la frem forslag til juniorsatsing i Vestfold. Det legges opp til et inkluderende fellesskap 
og opplegget har full støtte i styret. Opplegget legges frem for juniorgruppa onsdag 
22.09.2010 etter testløpet. 
 
 



 
7. Ny konkurranse for 15-16 åringer 
NOF ved Eivind Tonna har utarbeidet et forslag om cup, Young Star, for de beste 15-16 
åringene. Hensikten er å gi de beste utøverene et eksklusivt tilbud slik at de ønsker å fortsette 
med orientering. Forslaget vakte stort engasjement i styret og det ble til slutt besluttet at alle 
styremedlemmer skulle levere en skriftlig innstilling til sportslig leder eller styreleder. NOF 
ber om tilbakemelding på sitt konsept og Vestfold krets vil oppsummere og levere en formell 
tilbakemelding. Ansvar : Lars, eventuelt Anne 
 
8. Rundt bordet og eventuelt 
Ingen saker 
 
9. Neste møte 
Anne kaller inn til neste møte etter behov. 
 
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder av Vestfold orienteringskrets 
 
 


