Styremøte nr 8 - 2018

Norges Orienteringsforbund
Dato: Fredag 16. november 2018, kl 09:00-12:00
Sted: Quality Airport Hotell, Gardermoen

Saksliste
Saksnr Sak

Sak til

Ansvarlig

72/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

AWK

73/2018 Godkjenning og signering av protokoll

Vedtak

AWK

74/2018 Moderniseringsprosessen i NIF

Vedtak

AWK

75/2018 Bruk av styrets strategiske midler

Vedtak

AWK

76/2018 Sammensetning PreO- og Para-utvalg

Vedtak

LA

77/2018 Kretsledermøtet, gjennomgang av dagsorden

Diskusjon

LA

78/2018 Eventuelt
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Sak 72/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak
Forbundsstyret vedtar å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 73/2018 Godkjenning og signering av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.
Forslag til vedtak
Forbundsstyret vedtar å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 7 – 2018.
Protokollen signeres av styremedlemmene.

Sak 74/2018 Moderniseringsprosessen i NIF
Link til høring om fremtidig organisering av norsk idrett
Bakgrunn
NIF gjennomfører for tiden et moderniseringsprosjekt, og saken skal opp som diskusjonssak
på Kretsledermøtet. Moderniseringsprosessens betydning for Norsk Orientering og
forbundsstyrets eventuelle anbefalinger til Kretsledermøtet blir sentralt.
Styrets presentasjon til KLM vil bli diskutert.
Forslag til vedtak
Forbundsstyret gir presidenten og generalsekretæren fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse
til NIF.

Sak 75/2018 Bruk av styrets strategiske midler
Sakspapirer er vedlagt
Bakgrunn
Det er i budsjettet for 2018 avsatt kr. 350 000 i strategiske midler for styret. Styret har
tidligere i år bevilget kr. 100 000 til sprintsatsing i toppidretten.
Våre prestasjonsgrupper i de ulike grener er oppfordret til å melde sine behov for finansiell
bistand. Det har kommet ønske om ekstrabevilgninger fra PreO og SkiO.
Forslag til vedtak
Styret bevilger kr. xx av styrets strategiske midler til å dekke egenandeler for å dekke
egenandeler i PreO for sesongen 2018.
Styret bevilger kr xx til ekstra trenerressurs til samling i desember for SkiO.
Styret bevilger kr. xx til dekning av egenandeler (primært for senior) i SkiO for sesongen
2018.
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Sak 76/2018 Sammensetning PreO- og Para-utvalg
Sakspapirer er vedlagt
Bakgrunn
Tidligere styrevedtak ber administrasjonen utarbeide forslag til sammensetning av PreO- og
Parautvalg. Dette er nå utarbeidet.
Forslag til vedtak
Forbundsstyret vedtar administrasjonens foreslåtte sammensetning av PreO- og Parautvalg.

Sak 77/2018 Kretsledermøtet, gjennomgang av dagsorden
Saksliste med tidsplan for Kretsledermøtet er vedlagt.
Dagsorden, program og prosedyrer for gjennomføring blir gjennomgått.

Sak 78/2018 Eventuelt
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