
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 03.06.2010 
 
Tilstede :  
Lars Fremstad, Inger Styrvold, Ole Petter Ruud (delvis), Trond Gjelstad og Anne L. Stenerud 
 
1. Referat fra forrige styremøte 
Styret gikk raskt gjennom forrige referat og under punkt 3 ble sportslig leder og 
rekrutteringsleder bedt om å skaffe et gruppemedlem til eget råd. Sportslig råd er styrket med 
Arne Håkon Jørgensen fra SOK, men det har så langt ikke vært mulig å finne kandidater til 
rekrutteringsrådet. Inger Styrvold arbeider videre med denne saken. Ansvar : Inger 
 
2. Lov for Vestfold Orienteringskrets 
Lov for Vestfold Orienteringskrets er etablert på grunnlag av basislovnormen. Lokal 
tilpasning for Vestfold er lagt inn i loven og denne ble lagt frem på styremøtet. Styret hadde 
ingen kommentarer og loven ble vedtatt av styret. Loven er senere godkjent av Norsk 
orienteringsforbund og endelig utgave er datert 08.06.2010. Denne loven vil bli benyttet ved 
registrerting i frivillighetsregisteret. Loven følger vedlagt dette referatet og legges snarest ut 
på kretsens hjemmeside. 
 
3. Rollefordeling / instruks for råd og utvalg 
Styreleder la frem forslag til instrukser for styre og råd i Vestfold Orienteringskrets. Forslaget 
hadde vært på høring før møtet og ble godkjent uten videre kommentarer på styremøtet. 
Instruksene skal gjøres tilgjengelig på kretsens hjemmeside og det følger en kopi av 
instruksene med dette referatet. Styret ser for seg at dokumentet skal videreutvikles etter hvert 
som vi blir enig om beste praksis på ulike områder. 
  
4. Regnskap 
Styret gikk raskt gjennom regnskapet for våren 2010.  
Inntekter : 
 Egenandeler etter NM i Ålen 2009 skal faktureres klubbene 
 Kontingenter er ikke fakturert klubbene. Vi avventer medlemstall fra NOF 
 Tilskudd fra NOF kommer så snart vi får skjema for rapportering av aktivitet 
 Tilskudd fra VIK : Vi må aktivt sjekk når dette kommer. Ansvar : Inger 
Utgifter : 

Samlinger junior /senior er over budsjett, men det skal faktureres egenandeler 
 
Sportslig leder har mottatt søknad om 3000 kroner i støtte for deltagelse i VM for 13-åringer i 
Trondheim. Dette er et tiltak som NOF har initiert, men kretsen har ikke satt av midler til 
dette arrangementet. Ettersom økonomien i kretsen er stram, kunne vi ikke finne midler for 
støttet til dette tiltaket. Søknaden avslås og sportslig leder videreformidler dette. 
 
Vestfold idrettskrets kjører fremdeles regnskap for Vestfold O-krets og dette er en meget tung 
prosess. Styret får ikke tilgang til konto før kretsen er registrert i Brønnøysund 
frivillighetsregister, og dette krever at vi har en godkjent lov for kretsen. Anne jobber videre 
med denne saken nå som loven er godkjent. 
 
 
 



5. Logo konkurransen 
Styret mottok kun to forslag på logo konkurransen. Begge forslagene var oppe til vurdering 
og styret innleder nå en dialog med tanke på noen mindre endringer i det mest aktuelle 
logoforslaget. Styret ga Ole Petter mandat til å arbeide videre med denne saken. Endelig 
forslag legges frem for styret så snart som mulig og vedtak forventes på neste styremøte. 
Ansvar : Ole Petter 
  
6. Kartarbeider 
Kartkomiteen har avholdt et møte der kartinteresserte fra alle klubber ble invitert. Dato for 
møtet var litt uheldig, så oppmøtet var ikke som forventet, men ellers var møtet nyttig for de 
som var der. Tema var kart, back-up systemer, versjoner av kartene og arkivsystemer.  
 
Det har kommet inn et kart fra OTO for godkjenning i kretsen. Det nye kartrådet har foreløpig 
ingen retningslinjer for kartkontroll og kravene fra NOF er ganske generelle. Trond følger opp 
dette og sørger for at retningslinjer etableres. Samtidig er det viktig at saken behandles raskt 
og korrekt. 
  
7. Eventuelt 
Trond tok opp ønske om flere klasser i cup-løpene. Særlig er det flere eldre som ønsker å 
slippe å løpe i kø i samme løype som alle andre. Styret diskuterte ønsket, men kom frem til at 
cup-løpene skal være enkle å arrangere og dermed må løypevalget være minimalt. Det åpnes 
for diskusjon om dette tema på høstens klubbledermøte. Styret vedtok foreløpig ingen 
endringer i dagens løypetilbud. 
 
8. Neste møte 
Neste møte avholdes i Sandefjord 09.09.2010 klokken 18.00. Anne setter opp agenda og 
kaller inn. Trond holder hus og stiller med nybakte boller........... 
 
 
GOD SOMMER TIL DERE ALLE !! 
 
 
Hilsen Anne 


