
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 19.11.2012 
 
 
Tilstede :  
Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen, Ole Petter Ruud og Anne L. 
Stenerud.  
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste møtereferat. Møter og aktiviteter er gjennomført som 
planlagt og det var forøvrig ingen kommentarer til referatet. 
 
2. Sportslig 
Det etableres nå et nytt juniorkretslag i samarbeid med Telemark. Oppstartsamling i Moss, og 
invitasjon med søknadsskjema ligger på hjemmesiden til kretsen. Vestfold stiller med sterke 
ressurser idet Per Olav Gulbrandsen (LOK) stiller som trener og Jørn Sundby (LOK) stiller 
som administrator/koordinator. Fra Telemark stiller Kjell Westin som leder av InTeam. 
 
MOT TV i Vestfold søker etter ny kontaktperson/koordinator ettersom Tor Ivar Christiansen 
ønsker å trekke seg etter flere år. Kretsen takker Tor Ivar for solid innsats og håper at MOT 
TV gruppen kan finne en god etterfølger. 
 
Styret ønsker å justere ”Instruks for styre og råd” slik at aktivitetsgruppene selv utnevner 
gruppemedlemmene og tildeler roller etter avtale internt. Det er da naturlig at slike prosesser 
foregår på høsten i forbindelse med sesongavslutning og det foreslås en intern frist på 1. 
november slik at nye navn kan formidles i forbindelse med Kretsting der det formelle valget 
finner sted.  
 
3. Regnskap 
Alle klubber har nå betalt sin kretsavgift for 2012 med unntak av Berger IL. Her har kretsen 
utestående avgift fra 2010, 2011 og nå 2012. Trond tar kontakt per telefon for avklare disse 
forholdene. Dersom dette ikke fører frem må kretsen vurdere forholdet i henhold til § 4 i Lov 
for Vestfold Orientering (basert på basis lovnormen for Idrettslag) : 

§ 4 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av orienteringskretstinget og betales forskuddsvis. 

 
Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på 
kretstinget, og styret kan anbefale overfor NIF og NOF at laget mister sitt medlemskap. Skyldig 
kontingent for mer enn ett år må forstås å være skyldig kontingent som er forfalt til betaling i 
tingperioden. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 

Saken må avklares før Kretstinget 2012.  
 

4. Terminliste 2013 
Terminlisten for 2013 er etablert i samarbeid med Telemark og klubbene legger nå sine løp 
inn i Eventor. Kretsløp skal godkjennes av kretsen. Det er kretsens terminlisteansvarlig, 
Trond Gjelstad, som sørger for dette.  

 
5. Idrettsregistreringen 
Forbundet har utarbeidet retningslinjer for hvordan idrettsregistreringen bør gjennomføres 
innen Norsk Orientering. Retningslinjene følger vedlagt dette referatet. Retningslinjene skal 
samsvare med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund. Styret i Vestfold krets ser at det kan 



 
være vanskelig for en klubbleder å ha så detaljert oversikt over alle medlemmer. Vi har derfor 
tidligere gitt råd om hvordan en kan gjøre dette i praksis. Se tidligere referat.  Til tross for 
retningslinjer og alle forsøk på å få til enkle rutiner så er det stadig diskusjoner om dette tema. 
Styret i kretsen har ingen fordel av å skille på ”aktive” og ”ikke aktive” medlemmer. Vi 
ønsker enkle rutiner og vil derfor foreslå at kretsavgiften baseres på antall medlemmer og ikke 
antall aktive medlemmer. Dette forslaget vil bli lagt frem for Kretstinget sammen med forslag 
om uendret medlemsavgift på 35 kroner per medlem. 
 
Vi minner om at LAM midler tildeles basert på ”aktive medlemmer” og at forbundets 
nøkkeltall for medlemsmasse (måltallet for vekst) også baseres på ”aktive medlemmer”. 
 
6. Gjennomgang av TD rapporter 
Ole Petter melder om at alle TD-rapporter nå er innlevert og at ordningen ser ut til å fungere 
etter hensikten. Mange klubber har gitt gode tilbakemeldinger om at det er godt å ha en 
”rådgiver” i forbindelse med planlegging av o-løp. TD’s roller som rådgiver er et tilbud fra 
kretsen og det er ikke kretsens hensikt å fungere som politi. Marum mila med innlagt MOT 
TV finale svarte ikke til forventningene, og det var nok flere uheldige forhold som førte til 
dette. Styret har sett på saken og forsikret seg om at alle involverte har lært noe, slik at dette 
ikke gjentar seg. Saken er dermed avsluttet og vi håper at alle gleder seg til Marum mila i 
2013. 
 
Ole Petter setter opp en oversikt over klubber som skal ha kretsløp i 2013, sørger for at de 
aktuelle klubbene oppnevner sine TD’er og kaller deretter inn til nytt TD-møte.  
 
7. Rekrutteringsmøte i Vestfold 
Møtet ble avholdt 6. november på brygga i Tønsberg og nærmere 30 aktive og engasjerte o-
løpere møtte opp for å la seg inspirere og provosere av forbundet. Bjørnar Valstad og Jeppe 
Hansson organiserte kvelden i samarbeid med Einar Tommelstad. Det var stort engasjement i 
alle arbeidsgruppene og nå er det opp til klubbene å bearbeide sine målsettinger og iverksette 
sine planer. Kretsen avventer signaler fra forbundet i forhold til videre oppfølging. 
 
8. Fest i Vestfold O-krets 
Lørdag 17. november samlet vi mange glade o-løpere til fest i 4H-huset på Storås Skiarena. 
Med Anne Lise som ansvarlig for ”o-løpet” og Trond som julenisse ble det god stemning i 
skogen. Maten fikk vi levert fra Furulund og Anne hadde gjort et tappert forsøk på 
hjemmelaget eplekake med is. Vi hadde quiz, ingen taler, men overrekkelse av Vestfold O-
krets vandrepokal etter KM-stafett. Begge pokalene, klasse kvinner og menn, gikk til Larvik 
OK – vi gratulerer! Styret i kretsen håper på enda større oppmøte til neste år ☺ 
  
9. Sammenslåing av o-kretsene i Telemark og Vestfold 
Anne orienterte om status og styret besluttet at Ole Petter skal delta i arbedsgruppen sammen 
med Anne. Beslutingsgrunnlag bør være klart for utsending til klubbene innen 31.12.2012. 
Anne holder kontakt med Telemark O-krets og planlegger en felles gjennomgang i 
arbeidsgruppen før dokumentene sendes ut til klubbene. Saken skal settes på agenda på begge 
kretsting. 
 
 
 



 
10. Valgkomiteen 
Anne har vært i kontakt med valgkomiteen, men leder kunne ikke stille på styremøtet. Det ble 
en kort høring om hvem som ønsker å sitte videre og Anne tar dette med tilbake til 
valgkomiteen.  
 
11. Kretsting 2012 
Horten OK er ansvarlig for neste Kretsting og styret ønsker at det avholdes i 
forsamlingslokalene ved Skjee Kirke i Stokke. Dato for Kretsting 2012 er satt til 28. februar 
2013. Anne sørger for innkalling og forbereder årsrapport med tilhørende sakspapirer. 
 
12. Oppfølgingslisten 
Det er to saker som henger på oppfølgingslisten : 

• Skaffe oversikt over alle kart i kretsen og sjekk når sist oppdatert. Karoversikt skal 
vedlegges årsrapporten 

• Etablere beste praksis for kartarbeider i klubbene. Vurdere om beste praksis bør 
beskrives i kretsens ”Instruks for styre og råd” 

Ole Petter kaller inn alle klubbenes kartansvarlige for å drøfte disse punktene. Møtet kan 
vurderes i sammenheng med TD-møte dersom det er samme personer som skal delta. Ole 
Petter vurderer videre å kjøpe tjenesten ettersom det er begrenset kapasitet på kartarbeider i 
kretsen. Kostnader må da inn i budsjettet. 
 
13. Eventuelt 

• Teknisk råd ønsker å innføre kretsavgift for kartkontroll. Dette vil synliggjøre arbeidet 
og bør inkluderes som del av kostnaden ved å utarbeide kart. Ole Petter utarbeider et 
konkret forslag og legger dette frem for styret i forkant av Kretstinget.  

• Anne Lise orienterte om felles tur-o åpning i 2013. Hele Vestfold åpner samtidig og 
det loves solid pressedekning.  

 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 
Vedlegg : 
Retningslinjer for Idrettsregistrering 
 
 
 



 
IDRETTSREGISTRERING 2012 
Viser til informasjon fra Norges Idrettsforbund sendt 2. januar 2012 om Idrettsregistreringen 2012.  
Rapportering av aktive medlemmer 
Erfaringene fra tidligere år viser at o-klubbene har størst utfordringer med å rapportere aktive 
medlemmer riktig. Vi har derfor laget et eksempel som vi håper kan være til hjelp. 
Ett eksempel på rapportering av aktive medlemmer 
I en o-gruppe i et fleridrettslaglag ser medlemsmassen ut slik: (NB! Alle personene i eksemplet er 
medlemmer i o-gruppa/hovedlaget. Det vil si at krav 1 medlemskap er oppfylt).  

• Beate 4 år, er med på idrettsskolen i idrettslaget og deltar i tillegg regelmessig på småtroll 
o Hun skal registreres en gang i IR av o-gruppa 

•  Lene 11 år, deltar ikke på noen av o-gruppas aktiviteter og løper ikke o-løp 
o Hun skal ikke registreres i IR 

• Wenche 19 år, tilrettelegger for pre-o i klubben og deltar i ski-o løp 
o Hun skal registreres 2 ganger i IR 

• Trine 21 år, er styremedlem i o-gruppa, men er ellers ikke aktiv i laget 
o Hun skal registreres en gang i IR 

• Ingrid 46 år, inngår i klubbens ski-o arrangørstab 
o Hun skal registreres en gang i IR 

• Erik 5 år, er med i idrettskolen (har litt o-tekniske øvelser) i idrettslaget , men deltar ikke i o-
aktiviteter 

o Han skal ikke registreres i IR av o-gruppa  
• Espen 10 år, er med på o-gruppas nybegynneropplæring, men deltar ikke på o-løp. 

o Han skal registreres en gang i IR av o-gruppa 
• Finn 16 år, deltar i konkurranser innen sykkel-o og deltar regelmessig på trening i fot-o 

o Han skal registreres 2 ganger i IR. En gang under sykkel-o og en gang i fot-o. 
• Bjørn 25 år, hjelper til med å organisere tur-o i o-gruppa, men er ellers ikke aktiv 

o Han skal registreres en gang i IR 
• Ove 73 år, er styremedlem i o-gruppa, han er funksjonshemmed  og deltar på pre o-løp 

o Han skal registreres en gang i IR. Husk også ta han med under ”herav 
funksjonshemmede” 

 
I registreringsskjemaet i IR vil dette se slik ut: 

  Kvinner Menn 

  0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år- 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år- 

381 Orientering 1   1   1 1 1  

Herav funksjonshemmede           

382 Ski-o   1  1      

Herav funksjonshemmede           

383 Pre-o   1       1 

Herav funksjonshemmede          1 

384  Sykkel-o        1   

Herav funksjonshemmede            

  Beate  Lene Wenche Trine Ingrid  Erik Espen Finn Bjørn Ove 

 
NB!! Turorientere som ikke medlem i laget, skal ikke rapporteres. 
 

 


