
MØTEREFERAT   
ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS 

 

Tema  Styremøte nr.5, Desember 2019 
Tid og sted Tirsdag 10.Deember 2019, kl. 17:30 

Grenserittets lokaler, Halden  

Til stede Jens Erik Mjølnerød (leder), Chatrine Amundsen 

(kretssekretær), Kjell Lunde (Teknisk), Ida Katrine 

Thoresen (ungdom og rekrutt), Jakob Torgersen 

(Ungdomsrepresentant). 

Ikke til stede  

Referent Chatrine Amundsen 

Møteleder Jens Erik Mjølnerød 

Neste styremøte  21 januar 2020, KL:17:00, Grenserittets lokaler, 

Halden. 

 
 
Sak/vedtak Ansvar Frist  
Godkjenne siste møtes referat: 
  
Ok. Godkjennes og legges ut.  

 
Chatrine 

 
 

KM-Rulleringen  
Det ble i fjor på kretsting lagt inn en fast 8 års 
rullering på KM-planen. Men blitt oppdaget nå i 
ettertid at det her er hensiktsmessig med en 16 års 
rullering, slik at alle de 8 arrangements aktive 
klubbene får vært med på å arrangere KM-stafett 
der vi samarbeider med Akershus-Oslo. Det blir 
derfor nå lagt opp til en 16 års rullering i stede.  
16 års rullering, ikke 8.  
Ha på plass til Årsberetningen i 2020.  

 
 
Kjell / 
 
Chatrine 

 
 

Kretsleder møtet og nye vedtak:  
 

 
 



Nye klasser, Prøveordningen fra 2019 gjort 
obligatorisk i 2020. Klasse tilbudet og informasjon 
om dette sendes ut fra Nof og krets til klubbene i 
egen mail. Vi må følge opp dette godt den neste 
sesongen.  

Paraorientering, det er et ønske nasjonalt at vi blir 
flinkere til å inkludere mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Her er det i første omgang 
enkle tiltak som blir satt inn, som ikke vil kreve for 
mye av klubbene. EKS: informasjon i innbydelsen 
om det er parkeringsmuligheter nær arena for 
rullestolbrukere, Kontaktperson i innbydelsen for 
tilrettelegging av kartstørrelse for nærsynte, kontakt 
person i klubben for øvrig tilrettelegging. 

16 mot 5 stemmer gjorde at det ble innført en 
endring av regler i konkurransen om kongepokal og 
medalje i NM. Stafett lag må også være over 50% 
Norsk.  

Akershus og Buskerud – Tettere samarbeid med 
hverandre om aktivitet og samlinger, terminliste. 

 

 
 
Jens-
Erik 

 
 

Finn Fram i Østfold – hva trenger vi at er på plass 
før prosjektslutt juli 2020? 
 
Svend Sondre gir seg. Henning Bratland Carlsen tar 
over fra 01.01.2020.  
 
Mål om at klubbene er selvgående innen 
sommeren. Henning reiser rundt til klubbene.  
 
Forlenget frem til 30.09.2020. 
 

 
 
 
 
Jens- 
Erik / 
Chatrine 

 
 
 
 

Økonomi 2019 og Budsjett 2020 

Ungdomsserien, % dekning fra klubbene ut fra 

 
Chatrine 

 
 
 



størrelsene.  

Budsjett ser ok ut.  

Det vil i årsberetningen være noter til de store 
differansene fra faktiske tall og budsjetterte tall. 
2019 vil ha et overskudd av større skala.  

 

 
 

Saker til kretstinget 2019/forbundstinget 2020 
Følgende saker er fremmet for kretsting: 
KM-klasser, hvorfor er det ulike klasser i de ulike 
KM?  
Forslaget fremmes.  
 
På kretstinget legger krets frem en oversikt over 
hvordan det er i dag, og et forslag om hvordan det 
kan være fremover.  
 
Følgende saker er fremmet for Forbundstinget:  
Fremmer forslaget videre.  
Videre sendes som forslag, slik forslagsstiller skriver 
det, med rom for innspill fra styret.  
Styret ønsker at forslagsfremmer stiller med en som 
kan forsvare dette på forbundstinget. Helst en 
kvinne ( for kjønnsbalansen).  
 
 

 
 
 
 
 
Chatrine 

 

Agenda Kretsting 2019 
Mandag 3.Februar, kl:18.30, Grålum hallen. 

• Delegater til Kretstinget oppnevnes.  
• Henning informerer om Finn Fram. (årlig) 
• Dirigent – Per Oskar? 
• KM rulleringen 
• Valg  
• Neste års kretsting 
• Orienteringssaker 

 
Chatrine 

 



• Ungdom, samlinger, hovedledere, kontrollører, 
WOD, FinnFram, Kretssekretærstillingen. 

• Kurs i Eventor/EQ-timing.  
 
Årsberetning 2019 – kan noen bidra med å skrive 
noe? 
 
Kjell – Teknisk 
Jens Erik – Leders kommentar 
Finn Fram – Svend Sondre 
Hovedløpet – Jakob 
Ung frivillig – Jakob 
VM – Sigmund 
 

  

Eventuelt: 
• Ungdomsrepresentant. Jakob trives med 

rollen han har hatt til nå og føler han har lært 
mye fra å delta på styremøter. I 2020 vil 
Chatrine utfordre han litt på nye oppgaver som 
gjør at læring av organisasjonsarbeid 
fortsetter.  

• Juniorer 2020.   
Januar – påmeldingsfrist 19.januar, men flest 
mulig før. Egenandel 400kr + kretsen dekker mat. 
Mars: 5000kr for opplegg, deltagere ordner mat 
selv. 
Desember: kan en av klubbene arrangere 
julebord? Jakob får ansvar for å planlegge, 
Chatrine bistår.  
• Ungdommer 2020(januar, februar, mars –følge 

opp?) 
• Nye Trøyer er bestilt fra Noname, 90 stk (Pris: 

31 396kr) forventer en årlig etterbestilling på 
30 trøyer. Inkludert premier vil derfor 
ungdomsserien ha en ca kostnad årlig på 
20 000kr.  

  



• VO-midler, søkt om med god hjelp fra Bjørn 
Axel.  

• Opplæring EQ timing/Eventor. Er det noe 
interesse fra klubbene for å få til en form for 
kompetanseheving på dette? 
 

 
Henstilling til NOF, Kretsene få være med på ny 
plattform for hjemmesider.  
 
Sende ut Kontrollørliste til klubbene.  

 
 
 
Referent, Asta Chatrine Amundsen, 10.12.2019. 
 

 


