
MØTEREFERAT   
ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS 

	

Tema  Styremøte nr. 3, 2019 

Tid og sted Tirsdag 04.Juni 2019, kl. 17:00 

Aktivum, Halden 

Til stede Jens Erik Mjølnerød (leder), Ida Katrine Børstad Thoresen 

(Ungdoms- og rekrutteringsarbeid), Chatrine Amundsen 

(kretssekretær), Kjell Lunde (leder av teknisk råd), Jakob 

Torgersen (Ungdomsrepresentant) 

Ikke til stede  

Referent Chatrine Amundsen 

Møteleder Jens Erik Mjølnerød 

Neste styremøte  10. September 17.00, Aktivum Halden.  
	
	
Sak/vedtak Ansvar Frist  

Godkjenne siste møtes referat: 
Referatet godkjennes 
 

 
 

 
 

Lover og regler: 
Med et VM som tar mye av resursene rundt i klubbene 
ser vi med glede på at det kommer flere nye inn og får 
prøve seg på lokale løp. Dette er svært gledelig. Likevel 
ser styret et behov for å få på plass et hjelpeverktøy for å 
minimere feil og usikkerhet rundt de ulike løpene og 
oppgavene.  
Det er derfor ønskelig å få på plass: 
Kontrollørdokument -  kort om hva rollen innebærer og 
hva en skal se etter 
Lederdokument -  hvilke turer er vi på, hva forventes av 
en leder + tips og triks til hvordan formidle informasjon 
best til ungdommene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
samlet og 
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Finne NOF´s saster – spesifisere bedre i ØOK egne 
lover og regler hvilke satser som gjelder for løp og for 
avgifter m.m. 
Spesifisere og ha kontroller på løp – styret kommer til å 
ha mer fokus på å vurdere løp for å luke ut uheldige 
situasjoner som har oppstått.  
 
Arrangørguide – lage en ”sjekkliste” som et 
hjelpeverktøy for klubber og nye arrangører 
 
Er det behov for å arrangere et kurs for klubbene om 
hvordan de legger inn løp i Eventor?  
Vi ser at det er en del usikkerhet og derav litt feil i 
Eventor. Kretsen vil hjelpe mer til med å få på plass 
riktige oppsett i kommende sesong. Er det ønske fra 
klubbene om at det settes opp et kurs? 
 
 
Hvor og når har det skjedd ting som bør følges opp neste 
år? 

Punkt på lagledermøtet i oktober (finne dato): 

• Teknisk, her spesielt resultatlister i Eventor.  
 

• Arrangement  
 

• Lettere med en fast o-løps dag. Tirsdag fast løps 
dag. Får vi flere deltagere i Østfoldsprinten om vi 
flytter dette løpet også til tirsdag? 
 

• Medlemsregistrering – sende ut info nærmere 
årsslutt til klubbene om å kontrollere riktig 
registrering. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sesongen 2020: 
• Droppe flex-o løp? 

 
 

 
 
 



• Skissere terminlisten 2020, ha dette på plass etter 
VM, 

 

 

KIWI – mulig ny sponsor: 

Logo på hjemme siden 

Kiwi i navnet 

Beach flagg som pliktes til løpene 

Kiwi artikler til premiering 

Være med på løp der de ønsker 

Krets til å handle inn 

Få med en langslagsløper 

 

Chatrine  
 
 
 
 

Unionsmatchen: 
• Unionsmatchen 

Med nye kvoter for antall deltagere, hva skal vi ha 
fokus på? At flest mulig får mulighet til å være 
med? Eller at de vi sender holder et vist nivå? 
 

• Nivå og ungdom 
Hva er en god opplevelse? 
 
Fra Jakob forstår vi det slik at ungdommene bryr seg 
mer om de sosiale rammene på slike turer, en 
nødvendigvis resultatene i seg selv.  

 
 
 

 

 

Ungdom og løp: 

Hva motiverer ungdommene til å dra på løp? 

Jakob hører med ungdommene i kretsen hva som gjør at 
de synes det er gøy og delta. 

 
 
 
 
 

 



Ledere: 

Det er etter Unionsmatchen blitt nevnt for medlemmer 
av styret dette med at en helst skal sende en leder av 
hvert kjønn når en sender en blandet gruppe på tur. 

Vi i styret ser poenget, men mener likevel at vi, som 
krets på tur, ser på gruppen som en helhet. DVS at så 
lenge det er både mannlige og kvinnelige ledere med så 
holder det.  

 

 
 
 
 
 
 

 

VM – Status: 

Nesten i mål med sponsorer.  

Trenger flere arrangører – teknisk side 

 

Ung frivillig: 

Venter fremdeles på rollene sine. 

Hva er yngste alder som kan være med? 

Enkle oppgaver: 

Miljøet som gjelder 

 
 
 
 

 

Eventuelt: 

Gamle arkiver – hva gjør vi? 

Høre om det er noen historie interesserte løpere har lyst 
å gå igjennom.  

Sosialt  

Gamle jakker – Gi bort 

Legge ut kontrollør liste – del på Facebook. 

  



Kompetansehelg 9-10 November.  

Jacob være med som kretsrepresentant. 

Neste møte: 

September 10 sept. 2019, Halden. Kl:17.00. 

 

Lagledermøte: 

Undersøke leie Grålum hallen eller Sol-hytta. 

Onsdag 9.oktober 2019. Kl:18.00 

 

Lønnsjustering: 

Jens Erik sjekke opp lønnsjustering. 

 

	
	
Referent		
Asta	Chatrine	Amundsen,	04.06.2019.	

	

	


