
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 09.12.2010 
 
Tilstede : Inger Styrvold, Ole Petter Ruud, Trond Gjelstad og Anne L. Stenerud 
Leder av valgkomiteen Anne Lise Andreassen deltok på punkt 1 
Forfall : Lars Fremstad 
 
1. Valg 2010 
Leder av valgkomiteen var invitert til styremøte for å få styrets innspill til neste års valg av 
styre og råd. 
 
2. Referat fra forrige styremøte 
Ingen kommentarer til referat fra siste styremøte. For oppfølging av utestående saker er det 
opprettet en egen oppfølgingsliste. 
 
3. Regnskap 
Styret gikk raskt gjennom regnskapet for 2010.  

• Egenandeler etter NM i Ålen 2009 er fakturert klubbene.  
• De fleste klubber har betalt klubbavgiften, noen utestående.  
• Aktivitetstilskudd fra NOF er lavere enn budsjettert 
• Tilskudd fra VIK er motatt, samme beløp som tidligere 

Ole Petter purrer opp utestående slik at regnskap kan avsluttets per 31.12.2010. 
 

4. Representasjon på Norsk Orienteringsting 
Norsk Orienteringsting avholdes hvert andre år og NOF oppforder kretsene til å stille med 
bred delegasjon.. Kretstinget 2009 ga styret i oppdrag å forslå retningslinjer for utvelgelse til 
Norsk Orienteringsting. Styret anbefaler en enkel ordning og vil foreslå følgende: 
”Styret skal i forkant av hvert ting ta stilling til hvor mange representanter som skal 
representere kretsen, og deretter sette av penger til dette i budsjettet. Styret beslutter hvem 
som skal representere kretsen. Det er naturlig at styreleder i kretsen deltar på Norsk 
Orienteringsting og at øvrige representanter velges blandt styrets medlemmer. Styret står 
fritt til å velge kandidater utenfor styret, dersom styret er samstemt om dette.” 
Dette forslaget vil bli fremsatt på kretstinget 2011. 
 
5. Årsavslutning / Kretstinget 2010 

• Kretstinget 2010 avholdes torsdag 15. februar 2011 klokken 1800 med Sandefjord 
som vertskap. Anne koordinerer med klubbleder i Sandefjord.  

• Sakspapirer til kretstinget sendes ut senest 15.01.2011. 
• Siste frist for levering av faktura til kretsen er satt til 25. desember, slik at vi kan 

avlutte regnskapet per 31.12.2010. 
• Bidrag til årsrapporten sendes til Anne innen 05.01.2011. Dette gjelder 

Rekrutteringsgruppen (Inger), MOT TV (Lars), Junior (Lars), Teknisk (Trond), Kart 
(Trond eventuelt med hjelp fra Ida) 

• Styret vil på kretstinget legge frem forslag om uendret klubbavgift. Forslag til budsjett 
for 2011 ble satt opp basert på uendret klubbavgift. 

 
 



 
6. Representasjon 
Anne orienterte veldig kort fra Kretsledermøte og møte i Vestfold Idrettskrets. 
 
7. Rundt bordet / status på oppfølgingslisten 
Styret tok en rask gjennomgang av oppfølgingslisten.  
 
8. Eventuelt 

• Ny web-side : Norsk Orientering fikk ny web side mandag 6. desember. Krestene er 
lagt inn med standard oppsett og vil få tilgang i løpet av desember. Det blir opplæring 
i løpet av januar. Ole Petter er primæransvarlig for kretsens web-side, og skal få 
direkte opplæring fra NOF. Deretter sørger Ole Petter for intern opplæring i styret. 

• Idrettsstyret har vedtatt retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. 
Retningslinjene gjelder for all i norsk idrett. Styret diskuterte hvordan slike 
retningslinger formidles og om ordningen med politiattest fungerer. Det var enighet 
om at Anne sender ut en påminnelse til alle klubbledere om at retningslinjene finnes 
og at de skal gjøres kjent i klubbene. Videre må alle klubber få en påminnelse om at 
politiattest er påkrevet for tillitvalgte som arbeider med barn og unge. Nye tillitsvalgte 
krever oppfølging av dette påbudet. Styreleder i kretsen skal innhente politiattest fra 
medlemer i rekrutteringsrådet og medlemmer i ungdoms- og treningsrådet.  

 
9. Neste møte 
Vi setter av tid til et styremøte 2. februar for å kunne behandle eventuelle kommentarer eller 
innspill til kretstinget 2010. Møtet vil bli avlyst dersom det ikke kommer saker til behandlig. 
 
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 


