
REFERAT FRA FINNMARK ORIENTERINGSKRETS TING

L9.O2.20L7
Sted:Thon HotelAlta

Apning ved kretsleder

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene
Deltakere:
Andreas Foss Westgaard, leder FIOK og Alta o- lag
Kristin TØrum, nestleder FIOK og Alta o- lag
Trine Sæternæs, styremedlem FIOK og Sandnes lL

Lars Mauritzen, styremedlem FIOK og Varanger o- lag

Thomas Frost, styremedlem FIOK og Alta o- lag
Espen Tangen Aarnes, vara FIOK og Pasvik Hauk
Guro Brekkan, vara FIOK og Alta o- lag
Owe Witte, Alta o- lag og valgkomiteen

Stemmeberettigede : styret og kl ubbene
Totalt: 8 stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
Vedtak: Godkjent

Sak 3: Valg av funksjonærer
a. Dirigent: forslag Andreas - vedtatt
b. Referent: forslag Kristin - vedtatt
c. Til å underskrive protokoll: Espen og Guro signerer protokollen

(protokollen sendes på e- post, må signeres og scannes)

Sak 4: Arsberetning
Gjennomgang av årsberetningen ved Andreas.

Kommentarer ved siennomsa ns av å rsberetninsen :

Klubber i kretsen, medlemstall, terskel å melde seg inn ivia klubbadmin
Medlemstallet stemmer ikke helt med virkeligheten, vi har et potensiale for
flere medlemmer i klubbene, også iforhold til Norsk Orientering
Nybegynnerløyper, viktig at disse har god kvalitet og er enkel. Kanskje må
noen faste i klubben ha ansvar for å tegne disse løypene

Endringer:
3.2: klubbaktiv¡tet. KIF og SIL arrangerte KM sprint. Laksefjord arrangerte ett kretsløp



3.3: rekruttering. Alta har ikke hatt noe eget for rekrutter, men det er rekruttløyper
på alle treningsløp
3.7: ungdomstrøyene: Det var i år kun deltakere i klassene D/HL3-L6.lngen
deltakere i D/HL7-20. Se detaljer i 5.1

3.8: Kartarbeid. Varanger o- lag og Pasvik Hauk har en søknad hver i forhold til
spillemidler
4: Terminliste og deltakelse. 12. juni: 30 deltakere. Fjern Lyngen 3- dagers og Finske

5- dagers

5: Resultater. Hovedløpet mangler. Andreas supplerer

Andreas gjør aktuelle endringer i årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen med endringer ble vedtatt

Sak 5: Regnskap

Andreas leste opp revisorberetningen fra revisor Sigrid Renna.

Det ble tatt en gjennomgang av regnskapet.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 6: Behandle forslag og saker:
a. Terminlistekretsløp
b. Aktivitetsplan
c. Nordnorsko-samarbeid

a. Terminliste kretsløp
o NNM blir L6.-18. juni, sted: Mo
o KM- helg iAlta sammenfaller med Barents Summer Games i Oulo, 2.-

3. september. Det ble diskutert å flytte aktuell KM- helg. L9.-2O.

august er aktuell, men det er Halddemarsjen 20. august, 9.-10.
september er det starten på jakta. Opprinnelig helg beholdes.

Vedtak: Terminl ista god kjent

b. Aktivitetsplan for Finnmark orienteringskrets
o Det ble tatt utgangspunkt i tiltaksplan for 20L6.

i. Videreføring: ungdomstrøyer, hovedløpsgruppe,
treningssamling iforbindelse med Alta to- dagers

o Mål om å delta på o- festivalen, for ungdommer? Arrangeres i år på

Oppdal.

Vedtak: Styret gis fullmakt til å søke om tilskudd til kretssamling og

hoved løpssatsing



c. Nordnorsk o- samarbeid
o Jentesatsing jfr e- post fra Nora Marie lrgens

i. Kretstinget støtter dette, vi bidrar med aktuell
kontaktinformasjon

o Treningssamlinger, jfr e- post fra Martin Frischknecht
i. Kretstinget er positiv til samarbeid. Dersom det er vilje til at

utØverne reiser på samlinger i regi av Troms og Nordland, kan
FIOK bidra med stØtte

Sak 7: Fastsette kontingent
Kontigenten er per nå L500,- per klubb. Forslag om at dette videreføres.

Vedtak: Kontigenten beholdes uendret

Sak 8: Handlingsplan
Andreas viser til at styret i FIOK har utarbeidet en handlingsplan for 2OL6-20L8

lnnspill:
¡ Kretsstyret må ta en gjennomgang av handlingsplanen og vise til konkrete

tiltak som klubbene kan gjøre
o Kretsstyret må gjøre handlingsplanen kjent innad i klubbene
o KretslØpene, kan viforenkle deltakelse?

o Direkte påmelding- vi må konkretisere hva dette betyr,
o Tiltak: a 2Ot7 skal det være trimklasse (uten tid)

Vedtak: Handlingsplanen videreføres. Det innføres muligheter for trimklasse på alle
kretslØp.

Sak 9: Budsjett
Forslag: Styret gís fullmakt til å vedta budsjettet

Vedtak: Styret gis fullmakt til å vedta budsjettet




