
                

             BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS    

 

         Referat fra styremøte 6/2017 

 

Dato:              23. oktober 2017, kl 19.00 - 21.00 

Til stede:         Linda Verde, Ingemar J. Haverstad, Helga Haverstad, Stig Melling,  
                       Odd Strand, Isa Heggedal (kretskoordinator) 

Forfall:            Marianne Solberg Sandberg 

 

Saknr. Sak Ansvarlig 

27/2017 Referat fra styremøte nr. 5/2017 4. september. Forslag sendt til 

kretsledemøtet om justering av konkurransereglene 

Vedtak: Referatet godkjent uten merknader.  

Før frist i september sendte Eiker OL inn forslag til kretsstyret om 

justering av konkurransereglenes pkt. 22.5.7 om distribusjon av PM 

og startlister. Forslaget er at krav om papirdistribusjon til klubber 

med deltagere i løpet faller bort. Kretsstyret behandlet forslaget pr 

epostkontakt  

Vedtak: Forslaget støttes.  

Forslaget ble 21.9. sendt NOF for behandling på kretsledermøtet 

17.11.17. 

 

 

 

28/2017 Oppsummering fra lagledermøte mandag 18. september 

Inntrykket er at temaene tatt opp i møtet ble positivt mottatt. Nyttig 

diskusjon om fremtidig organisering av kretsstyret og komiteer. Se 

også punkt 32. 

Vedtak: Utsendt oppsummering fra lagledermøtet tatt til 

etterretning.  

 

 

 

 

29/2017 Unionsmatchen 2018 

Fortsatt har vi ikke funnet arrangør av Unionsmatchen 2018. 

Forespørsel er sendt Ringerike OL.   

Vedtak: Tatt til orientering. Kretsen må diskutere et kretsansvar 

hvis ikke noen klubber tar arrangementet på seg. 

 

 

 

 

Isa 
Linda 



30/2017 Økonomisk status pr 30.09. 

Oversikt var utsendt. Det ligger som ventet an til et mindreforbruk på 

kr 33000, knyttet til ubesatt stilling og lavere leiekostnad. 

Vedtak: Økonomisk status ble tatt til orientering. Styret slutter 

seg til at det anskaffes ny PC til kretskoordinator, til stipulert 

kostnad kr 16 000. 

 

 

Isa 

Ingemar 

 

31/2017 Gjennomføring av planene for 2017 – innspill til 2018 

Handlingsplanens mål for 2017 ble overfladisk gjennomgått med 

vekt på styrets ansvarspunkter. Mye er gjennomført som planlagt, til 

dels med færre deltagere enn målsatt. Resultatoppnåelsene i 2017 

må være på plass før ambisjonene for 2018 kan diskuteres. 

Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte. Kretskoordinator 

skriver inn resultatene for 2017 i plandokumentet. 

 

 

 

Isa 

Linda 

 

32/2017 Ny organisering av kretsstyret og komiteene 

Ut fra diskusjonen på lagledermøtet skisserte styreleder et opplegg 

der styret består av følgende fire: 

• Styreleder 

• Nestleder med ansvar for definerte sekretærfunksjoner 

(årsberetning?) og muligens merkantile forhold (økonomi, 

IKT med mer) hvis kompetansen gjør det mulig 

• Styremedlem, leder av aktivitetskomiteen 

• Styremedlem, leder av teknisk komite 

I tillegg velges en vararepresentant til styret. 

Styret ba om ytterligere uttegning av strukturen på styret og 

komiteene, herunder hvilke som skal velges på kretstinget. Det ble 

reist spørsmål om ansvar for Unionsmatchen bør følge en 

forhåndsoppsatt rundgang mellom klubbene. 

Vedtak: Styreleder lager et valgoppsett som får fram 

styreopplegget og hvilke komitemedlemmer som bør velges på 

tinget. Endring må vedtas av kretstinget, og forslag dit 

behandles på neste styremøte. Styreleder holder 

valgkomiteens leder informert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda 

33/2017 Stillingsinstruks kretskoordinator 
Stillingsinstruksen for tidligere kretssekretær ble raskt gjennomgått. 
Det meste kan beholdes for dagens kretskoordinator, men enkelte 
mangler og noe som potensielt kan slettes, ble identifisert. 
Vedtak: Instruksen gjennomgås etter kretstinget  
 

 
 
 
Isa 
Linda 

34/2017 Mal for avtale mellom klubb og bedriftsidrettslag 
Ingemar gikk gjennom en enkel skisse han hadde laget (ikke 
distribuert).  

 
 
 
 
Ingemar 



Vedtak: Ingemar bearbeider skissen etter innspillene og 
distribuerer den til styret og andre ressurspersoner for 
ytterligere kommentarer. 
 

35/2017 Isa orienterer 
Fakturabehandling og regnskap oppfatter Isa nå å være under 

kontroll. Får nødvendig støtte til å sette seg inn i nye oppgaver. 

Sesongavslutningstur for 13-16-åringer til Borås er planlagt i 

november. Stor oppslutning. 

Isa planlegger tur til Hallingdal for å knytte kontakt med klubber og 

o-aktiviteter der, pluss dra med ungdommen på kretsens 

fellesaktiviteter. 

Vedtak: Informasjonen ble tatt til etterretning. 

 

36/2017 Eventuelt 
Styreleder orienterte om to temaer: 

• Styremøter før kretstinget13.3.18 settes opp mandag 8.1. og 
mandag 19.2. På det første vil temaene bl.a. være budsjett 
2018, forslag til kretstinget, oppnåelse handlingsplan 2017 
og plan for 2018 

• Prosjekt om skoleorientering, eksternt finansiert, jf. tidligere 
skisse diskutert i styret og på lagledermøte. Det er nå sendt 
en henvendelse til DNT Drammen om et møte for å 
diskutere et evt. fellesprosjekt rundt friluftsliv og orientering i 
skole. En noe bearbeidet versjon av tidligere skisse er 
oversendt DNT Drammen som underlag. 

 

 

Referat ved Linda Verde     

 


