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Styremøte nr. 08 - 2022 
 

  
 

Norges Orienteringsforbund 
 
Dato: Tirsdag 28. september, kl. 17.00 – 19.15 
Sted: Teams 
 

Protokoll 
Til stede: 
Leif Størmer (LS)    president 
Ingrid Okkenhaug (IO)   visepresident 
Hanne Staff (HS)    styremedlem 
Rune Christiansen (RC)   styremedlem 
Anna Sofie Hoff (ASH)   styremedlem  
 
Øvrige: 
Øystein Hildeskor (ØH)   generalsekretær 
Stein Blomseth (SB)    assisterende generalsekretær 
 
 
 

Sak 53/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 

Sak 54/2022 Godkjenning og signering av protokoll 
 
Vedtak 

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoller fra styremøte nr. 5, 6 og 7 2022. 
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Sak 55/2022 KLM 
Saken ble presentert av ØH. 
 
Foreløpige sakspapirer til KLM var sendt ut til styret på forhånd, med saksliste oppdatert så 
langt det var mulig. Administrasjonen venter for enkelte av sakene på noen avklaringer fra 
Regelutvalget, de avklaringene kan få betydning for saksinnholdet. 
 
Styret anbefalte enkelte endringer i rekkefølge og kategorisering av de foreslåtte sakene, 
men var i hovedsak enige om oppsett og innhold i sakslista. 
 
Vedtak 
Styret besluttet å gi administrasjonen v/ØH og SB samt styret v/LS og IO fullmakt til å 
ferdigstille saksliste iht de justeringer som fremkom i møtet, tilpasset innspill fra 
Regelutvalget.  
 

Sak 56/2022 Kriterier for vurdering av post 3-tildeling 

Saken ble presentert av ØH 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med post 3 tildelingen fra NIF så foreligger det en oversikt over områder og 
kriterier for vurdering i post 3 som det skal rapporteres på for 2022 
For 2022 er det kommet til et par nye områder der det bl.a. kreves styrevedtak for å kunne 
oppnå høyeste skår. Dette gjelder «Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten» 
og «Trenerattesten».   
NOF har etablert rutiner for disse områdene, og har nylig gjennomført tiltak for å 
implementere rutinene i organisasjonen. Administrasjonen presenterte dette for styret, og ba 
styret om å formelt vedta rutiner for NOF. 
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtar de fremlagte rutinene for håndtering av varslingssaker og den 
foreslåtte implementeringen av trenerattesten.  
 
Styret ba i tillegg administrasjonen om å være ekstra oppmerksomme på kommunikasjon ut 
til barn og unge som ikke i særlig grad leser tradisjonelle nettsider. Styret ønsker også årlige 
statusoppdateringer på rutiner og tiltak for de to områdene. 

 

57/2022 Endringer i Forskrift for påmelding, avgifter, 
premiering og resultatservice 
Saken ble presentert av ØH 
 
Bakgrunn 
Det har i løpet av året kommet flere spørsmål/innspill om ulike saker som overnevnte forskrift 
omhandler. Med dette som bakgrunn, foreslår administrasjonen noen små justeringer i 
forskriften. 
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Ettersom dette er endringer i forskriften samt en mindre presisering i konkurransereglene, 
vurderer administrasjonen at det ikke er nødvendig å ha disse endringene som saker på 
KLM, rent bortsett fra at det kan informeres om hvilke endringer som styret har vedtatt. Etter 
innspill fra Regelutvalget, ser styret at den delen av saken som omhandler konkurranseregel 
2.4.9 innebærer en så vidt stor endring av den bør behandles spesifikt på KLM. 
 
Vedtak 
Styret vedtar de foreslåtte justeringer i «Forskrift for påmelding, avgifter, premiering og 
resultatservice». Når det gjelder den foreslåtte justering av konkurranseregel 2.4.9, anser 
styret at den må behandles som en egen vedtakssak på KLM, og ber administrasjonen om å 
oppdatere sakspapirene i henhold til dette. 
 
 

58/2022 Orienteringssaker  
      
Antidoping 
Saken utsettes til neste styremøte 

 
Lønnsoppgjør 
Saken utsettes til neste styremøte 
 
Valg til Idrettstyret 
Saken utsettes til neste styremøte 

 
 
Sak 59/2022 Eventuelt 
 
Kandidater til IOF commitions 
Saken ble presentert av LS 
 
Vedtak 
Styret gir LS og ØH fullmakt til å foreslå kandidater til IOF.  
 


