
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 17.01.2013 
 
 
 
Tilstede : Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Ole Petter Ruud, Per Erik Larsen og 
Anne L. Stenerud.  
 
Kopi : Egil Ronæs, Telemark O-krets 
 
 
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat og det var ingen kommentarer til dette. 
 
2. Innkalling til kretsing for 2012 
Kretstinget for 2012 arrangeres 28.02.2013. Anne sender ut innkalling i henhold til krav i 
loven og sørger for at årsrapporten blir klar til utsendeslse sammen med øvrige sakspapirer. 
Trond sørger for at regnskap med alle noter gjøres klart for revisjon. Valgkomiteen har besatt 
alle roller med unntak av to. Anne gikk gjennom forslaget fra valgkomiteen og styret 
diskuterte mulige løsninger for å dekke de to ubesatte rollene. Anne bringer styrets forslag 
videre til valgkomiteen. 
 
Forbundet har kommet med nye og bedre retningslinjer for rapportering av aktive medlemmer 
i Idrettsregistreringen. Basert på dette ønsker styre å reversere tidligere vedtak fra 19.11.2012 
om å gå over til kretsavgift basert på antall medlemmer. Styret mener at det er viktig å følge 
opp forbundets nøkkeltall og dette (antall aktive medlemmer) skal derfor fortsatt danne 
grunnlag for kretsavgift og delegater til tinget. Den nye veilederen fra forbundet skal 
gjennomgås på lagmøtet etter kretstinget. Anne sender ut mail som minner alle klubbledere på 
de nye retningslinjene slik at disse overholdes ved innrapportering innen 31.01.2013.  
 
3. Regnskap 
Trond tok en grundig gjennomgang av regnskapet og redegjorde for utestående poster. Berger 
IL har rapportert feil i IR og antall aktive medlemmer er estimert til 15 og ikke 112. 
Klubbavgift til kretsen baseres på dette og antall delegater til kretstinget justeres tilsvarende. 
Regnskapet er nå klart for revisjon og Trond kaller inn revisorene. 

 
4. Budsjett 2013 
Budsjett for 2013 vil i stor grad følge samme profil som budsjettet for 2012. Trond gikk 
gjennom regnskap/budsjett for 2012 og postene ble justert i forhold til de innspill vi har fått.  
 
Juniortrener Per Olav Gulbrandsen har sammen med Kjell Westin satt opp et enkelt budsjett 
for 2013. Styret i Vestfold har satt av midler i forhold til dette, men ønsker at Telemark skal 
føre regnskapet etter egen modell som tidligere. Vestfold vil da motta en avregning på slutten 
av året. Dette er samme prinispp som benyttes for MOT TV der Vestfold har ført felles 
regnskap og sendt sluttfaktura til Telemark. Leder i Telemark krets settes på kopi i dette 
referatet og vi ber om tilbakemelding dersom dette ikke lar seg gjennomføre.  
 

 



 
5. Årsrapport 
Alle innlegg til årsrapport skal sendes styreleder innen 01.02.2013. Årsrapport skal ut 
sammen med sakspapirer til kretstinget senest en uke før tinget. Årsrapporten følger samme 
mal som tidligere. Styret ber om at kartrådet utarbeidet en oversikt over alle godkjente kart i 
kretsen og at denne vedlegges årsrapporten. 
 
6. Nye retningslinjer for tilskudd fra NOF 
Anne informerte styret om de nye retningslinjene for tilskudd fra NOF. Kretsen kan som 
tidligere søke om tilskudd, men tildelinger vil i større grad bli basert på faktisk aktivitet og 
resultatforbedringer målt i antall aktive utøvere. Det samme gjelder for klubbene. 
 
7. Forslag om sammenslåing av Vestfold og Telemark O-kretser 
Ole Petter og Anne la frem saksdokumentene, orienterte om arbeidet i gruppen og den videre 
fremdrift. Styret oppfatter dokumentet som godt balansert og har ingen kommentarer til 
innholdet. Ole Petter og Anne er medlemmer i arbeidsgruppen og vil derfor avlegge blanke 
stemmer når saken skal opp på tinget. Resten av styret vurderte sin holdning og fant at de 
også stiller nøytralt i denne saken og lar klubbene avgjøre utfallet. Et samle styre frasier seg 
derfor stemmerett i saken. Styret ønsker skriftlig avstemming og det legges derfor opp til det. 
 
8. Ny basislovnorm 
Idrettsforbundet har enda en gang vedtatt ny basislovnorm. Dette betyr at loven for Vestfod 
O-krets må oppdateres igjen. Det er vanskelig å få dette ferdig før kretstinget og styret søker 
derfor om fullmakt til senere oppdatering. Endringer i lovteksten er stort sett av formell 
karakter og påvirker ikke det praktisk arbeidet i kretsen. 
 
9. Bedriftsorientering 
Anne Lise har opprettet kontakt med Bedriftsidretten i Vestfold. Det er diskutert muligheter 
for samarbeid og styret ønsker at Vestfold-cupen skal være et tilbud til Bedriftsidretten. Det 
opprettes ikke egne klasser, og deltagelse vil derfor ikke påvirke arrangørene i stor grad. Det 
legges opp til samlet fakturering til Bedriftsidretten/Bedriftene etter endt sesong. Kretsen 
kjøper inn brikker som bedriftsløpere kan leie eller kjøpe. Dette er reflektert i budsjettet. 
 
Etter styremøte har styret per mail besluttet å engasjere en prosjektleder for strategiske 
rekrutteringsprosjekter. Denne rollen etableres med basis i forbundets rekrutteringsstrategi og 
styret legger følgende føringer: 

• Samarbeid med Bedriftsidretten i Vestfold skal etableres og de største bedriftene i 
Vestfold inviteres til å delta. Det er ønske om aktiv markedsføring ute i bedriftene og 
til dette er det satt av midler for markedsføring. 

• Lavterskeltilbud skal utvikles i tilknytning til de største byene og ellers der klubbene 
ønsker det. Det vurderes ulike samarbeidspartnere for å sikre tilgang på aktive løpere. 

• Prosjektleder deltar på styremøtene uten direkte stemmerett, men som en rådgiver og 
koordinator. Med dette er det ikke nødvendig å oppdatere lovverket og prosjektleder 
engasjeres på åremål. Anne jobber videre med kandidater til å dekke denne rollen. 

 
 
 
 
 



 
10. Kartoversikt 
Forbundet har etablert en elektronisk kartoversikt i beta utgave. Vestfold krets er godt fornøyd 
med at det endelig finnes en kartoversikt, men ser at det er store mangler i forhold til innhold. 
Forbundet har bedt om at alle klubber legge inn sine kart og kretsen vil følge opp dette 
gjennom teknisk møte som Ole Petter arrangerer. 
 
11. Oppfølgingslisten 
Saker for oppfølging : 

• TD-møte : 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.  

• Kartoversikt : Oversikt over godkjente kart skal vedlegges årsrapporten. 
• Etablere beste praksis for kartarbeider i klubbene.  
• 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.  

 
12. Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt.  
 
 
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg : 
NYE Retningslinjer for Idrettsregistrering 
 
 
 



 
IDRETTSREGISTRERING 2012 
Hva er Idrettsregistreringen (IR)? 

• En rapportering over all aktivitet i norsk idrett i løpet av det siste kalenderåret 

Hvorfor er IR viktig for norsk orientering? 
• Det er viktig at IR reflekterer aktiviteten i norsk orientering riktig 

• IR gir grunnlag for økonomiske tildelinger:  

a. Klubben: Danner grunnlaget for tildeling av lokale aktivitetsmidler  

b. Forbund: Danner grunnlaget for tildeling av post 2 og 3 midler. Nesten alle post 3 

midler kommer o-lagene til gode ved økonomisk støtte til tiltak for barn/ungdom.   

c. Norsk idrett: Danner grunnlaget for tildeling fra Kulturdepartementet.  

Tidsplan: 
1. Klubben din har allerede mottatt informasjon, link til registrering, brukernavn og passord fra 

Norges Idrettsforbund (NIF). Informasjonen sendes til den i klubben som står oppført som 

leder for klubben i Sportsadmin. Les mer om å endre mottaker nedenfor.  

2. Klubben har tiden fram til 31. januar kl 24.00 med å rapportere lagets aktivitet 

Endre mottaker av informasjon av IR fra NIF 
Dersom du ikke er riktig mottaker, må dere rette opp dette. Dersom du ikke vet hvordan du 
gjør det eller mangler brukernavn/passord, send e-post til NIF-IT.support@idrettsforbundet.no  
eller ring 03615.  
Organisasjonsformer 
Det er finnes flere organiseringsformer for et o-lag: 

• Særidrettslag (et rent o-lag uten andre idretter på programmet) 

o Her skal alle aktive medlemmer  rapporteres 

• Fleridrettslag (o-gruppa er en av flere idretter i idrettslaget) 

o Det er kun de som er aktive medlemmer i o-gruppa som skal rapporteres 

• Løperklubb (to eller flere o-lag/o-grupper har dannet en løperklubb.  

o Her skal lagene rapportere hver for seg. Det betyr at de personer som både er aktive 

medlemmer i moderklubben og løperklubben skal rapporteres begge steder.  

Hva skal rapporteres? 
Det er som regel hva som er et aktivt medlem som er vanskelig. 
Det stilles to krav for å kunne rapporteres som aktiv medlem. Begge må oppfylles: 

1. Vedkommende må være medlem i laget, dvs må ha betalt medlemskontingent.  

2. Vedkommende må være aktiv. Følgende defineres som aktive: 

a. Konkurranseutøvere (deltatt på åpne o-løp, klubbløp mm) 

b. Mosjonister (med på treninger, samlinger mm) 

c. Ledere (styremedlemmer, oppmenn mm) 

d. Arrangører (bidratt på o-løp, treninger, samlinger, nybegynneropplæring, tur-o, mm) 

e. Andre (en eller annen arbeidsinnsats som bidrar til klubbens o-aktiviteter) 

Turorienterere kan deles i to grupper: 
1. De som går turorientering og som ikke er medlem i o-laget. De tilfredsstiller krav 2, men ikke 

krav 1. Disse skal derfor ikke rapporteres.  



 
2. De som går turorientering og som er medlemmer i et o-lag. Disse oppfyller begge krav og skal 

derfor rapporteres i IR. 

Ett eksempel på rapportering 
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) 
Funksjonsfriske 

• Lise 4 år, deltar på idrettsskolen i idrettslaget og deltar i tillegg regelmessig på småtroll 

o Hun skal registreres en gang av o-gruppa 

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

o Han skal ikke registreres av o-gruppa  

• Geir 10 år, med på o-gruppas nybegynneropplæring, men deltar ikke på o-løp. 

o Han skal registreres en gang   

• Lene 11 år, deltar regelmessig på o-gruppas aktiviteter og går ski-o løp 

o Hun skal registreres 2 ganger. En gang på fot-o og en gang på ski-o 

• Finn 16 år, deltar i konkurranser innen sykkel-o  

o Han skal registreres en gang  

• Ann 19 år, tilrettelegger for pre-o i klubben 

o Hun skal registreres en gang 

• Gro 21 år, er styremedlem i o-gruppa, men er ellers ikke aktiv i laget 

o Hun skal registreres en gang 

• Tron 25 år, er ansvarlig for å organisere tur-o i o-gruppa, men er ellers ikke aktiv 

o Han skal registreres en gang 

• Åse 46 år, inngår i klubbens ski-o arrangørstab 

o Hun skal registreres en gang 

• Ove 73 år, er styremedlem i o-gruppa og deltar på o-løp 

o Han skal registreres en gang 

 

Funksjonshemmede 

• Kari 23 år, er hørselshemmet, deltar på treninger i fot-o.  
o Hun skal registreres en gang, i tillegg skal hun registreres som 

funksjonshemmet. 
• Per 56 år,  er bevegelshemmet, deltar på tur-o. 

o  Han skal registreres en gang, i tillegg skal han registreres som 
funksjonshemmet. 

• Eva 30 år, er bevegelseshemmet, deltar på noen treninger og konkurrerer aktivt i pre-o. 
o  Hun skal registreres en gang, i tillegg skal hun registreres som 

funksjonshemmet. 
• Pål  9 år, utviklingshemmet. Han deltar treninger og småtroll.  

o Han skal registreres en gang.  I tillegg skal han registreres som 
funksjonshemmet. 

 
Se tabellen for hvordan dette vil bli IR i eget vedlegg 
 



 
Informasjon om registrering av funksjonshemmede: 
Funksjonshemmede skal også telles med som aktive medlemmer når de tilfredsstiller 
kriteriene for aktive medlemmer. I tillegg skal funksjonshemmede registreres som 
funksjonshemmede i sin idrett: 
NIF definerer funksjonshemmede som:  

«Alle i særidrettsgruppen som driver fysisk aktivitet men som på grunn av varig 
sykdom, skade eller lyte eller på grunn av avvik av sosial art er vesentlig hemmet i sin 
praktiske utførelse av idretten. Dette kan være bevegelseshemmede, synshemmede, 
hørselshemmede og utviklingshemmede».  

Det vil si at det er personer som har varig sykdom, skade eller lyte som skal registreres som 
funksjonshemmede. Personer som har en midlertidig skade, skal ikke registreres som 
funksjonshemmet. 
Eksempler: 
Bevegelseshemmede: Dysmeli, amputasjoner, deformiteter i ledd og deformiteter i rygg og 
bekken, muskelsykdommer, multippel sklerose, cerebral parese (CP), ryggmargsbrokk, 
ryggmargsskader 
Synshemmede: Svaksynt, sterkt svaksynt, blind. For å klassifiseres som svaksynt regnes den 
som med beste korrigering først på 6 m ser hva man normalt ser på 18 m. Gjelder ikke de som 
korrigerer synet sitt til normalt ved hjel av optiske hjelpemidler. 
Hørselshemmede: Døve og hørselshemmede (for å klassifiseres som hørselshemmet kreves 
det et hørselstap på 55 desibel på det beste øret) 
Utviklingshemmede:  Er en varig tilstand forårsaket av en skade i hjernen, og skyldes årsaker 
som kan oppstå i svangerskapet, under fødselen eller i perioden frem til fylte 18 år 
  
 


