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Åpning 
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpner forbundstinget 2022. 
Hilsener  

 

Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter 
Komplett deltakerliste vil bli utdelt på tinget. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Fullmaktene godkjennes. 
 
 

Sak 2 Valg av tingets funksjonærer 

Forslag fra forbundsstyret 
 
2 dirigenter: 
Einar Tommelstad, Nydalens Skiklubb 
Elin Sjødin Drange, Varegg 
        
2 protokollførere:    
Stein Blomseth, Administrasjonen 
Henning Bratland Carlsen, Administrasjonen 
         
Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer: 
Linda Verde, IF Sturla 
Ingrid Okkenhaug, NTNUI  
Harald Storrønning, Byåsen 
 
Opptellingskomité bestående av 2 medlemmer: 
Lene Kinneberg, Administrasjonen 
Jan Arild Johnsen, Administrasjonen 
     
2 representanter til å underskrive protokollen: 
velges på stedet 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Møtefunksjonærene velges 
 

Sak 3 Godkjenning av innkalling og forretningsorden 

Forslag fra forbundsstyret 
 
1. Gjennomføring av tinget 

1.1. Tinget ledes av de valgte dirigentene, og skal gjennomføres i samsvar med NOFs lov og 

denne forretningsorden 

1.2. Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt  



2. Taletid 

2.1. Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å 

presentere forslaget. 

2.2. For etterfølgende innlegg, er taletiden 4 minutter for første innlegg, tre minutter for andre 

innlegg og ett minutter for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i 

samme sak. 

2.3. Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å 

- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 

2.4. Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. 

 
3. Behandling av forslag på tinget 

3.1. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal skje 

elektronisk til henningbratland.carlsen@orientering.no, evt på særskilt skjema (vedlegg 

4) som leveres dirigentene og er påført forslagsstillers navn, klubb og signatur. 

3.2. Forslag kan kun fremmes i saker som står på saklisten. 

3.3. Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av sakslisten trekkes uten at 

tinget aksepterer dette. 

 
4. Stemmegivning 

4.1. Stemmegivning gjennomføres ved fremvisning av representantnummer 

4.2. Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges.  Om avstemninger ved valg, jfr. NOFs lov 

§ 18 og NIFs lov § 2-21. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som 

dirigentene bestemmer. Opptelling foretas av den valgte opptellingskomitéen. 

 
5. Protokoll 

5.1. Det føres protokoll over tingets forhandlinger. Protokollen føres av de tinget har valgt til å 

føre protokoll.  

5.2. I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forsalg som er fremmet, 

hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 

avstemminger med antall for og imot. 

5.3. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av to valgte representanter 

5.4. Protokollen skal publiseres på NOFs hjemmesider så snart den er godkjent 

 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Innkalling og forretningsorden godkjennes  

mailto:henningbratland.carlsen@orientering.no


Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan 
 

Lørdag 26. mars    
 
12.00 - 13.00 Lunsj    
 
13.00 - 13.20 Åpning   
           Hilsener  
 
13.20 - 13.45  Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter    

Sak 2 Valg av tingets funksjonærer    
Sak 3 Godkjenning av forretningsorden    

Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan   
  
13.45 - 14.15  Sak 5 Beretning for 2020 - 2021, med rapport på oppnådde mål iht vedtatt 

strategi  
 
14.15 - 14.45  Pause   
 
14.45 - 15.00  Sak 6  Regnskap for 2020 og 2021  
 
15.00 - 16.30  Sak 7 Vedtakssaker   

7.1 Regler for O-sportens samarbeid med næringslivet 
 
16.30 - 16.45  Pause  
 

16.45- 17.30 Sak 8  Strategi 2022 – 2026   
 

 17.30 -18.00 Sak 13 Valg. Presentasjon av valgkomiteens innstilling  

 
 19.00   Middag   
  



Søndag 27. mars    
 
08.00 - 09.00  Frokost  
 
09:00 – 09:15 Sak 9  Løps- og tur-o avgift   
 
09:15 – 09:45 Sak 10 Langtidsbudsjett for 2023 – 2024  
 
09.45 – 11:15 Sak 11 Informasjonssaker   
 

1. Status toppidretten   

2. Turorientering   

3. Ny VDG-veileder 

4. Like vinnertider   

11.15 - 11.45  Kaffepause/ utsjekking av rommene   
  
11.45 - 12.30  Sak 12 Valg av revisor    

Sak 13 Valg   
  

12.30   Avslutning   
 

13.00  Lunsj   

  
Forbundsstyrets forslag til vedtak  
Saksliste og tidsplan godkjennes  

 
  



Sak 5 Beretning for 2020 - 2021 

 
Forbundsstyret presenterer Beretning for tingperioden 2020 - 2021. Vedlegg 1. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Beretning for 2020 - 2021 godkjennes. 

 
Sak 6 Regnskap for årene 2020 og 2021 
Forbundsstyret legger fram forbundsstyrets regnskap og revisors beretning for årene 2020 
og 2021. Vedlegg 2. 
Kontrollkomiteen legger fram kontrollkomiteens rapport for 2020 og 2021.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Regnskap for 2020 og 2021 godkjennes. Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning 
for 2020 og 2021 tas til orientering. 
 

Sak 7 Vedtakssaker 
7.1 Endring av retningslinjer for O-sportens samarbeid med næringslivet 
Forbundsstyret legger frem forslag til endring av regler for o-sportens samarbeid med 
næringslivet.  
 
Dokumentet “Regler for o-idrettens samarbeid med næringslivet” ble sist vedtatt på 
Forbundstinget i 2004. Forslag til en revidert versjon som stemmer overens både med 
dagens praksis og gjeldende lovverk fra NIF, IOF og NOF er presentert i Vedlegg 3. 
 
Gjeldende regler (fra 2004) kan leses her: 
http://www.orientering.no/media/filer_public/05/6e/056e1077-fbe1-4d5a-b5bd-
5c07226a3e0c/felles_-
_regler_for_orienteringsidrettens_sponsorsamarbeid_med_naeringslivet__2004_.pdf 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Retningslinjene vedtas med de justeringer og merknader som har framkommet under tingets 
behandling. 

Sak 8 Strategi 2022-2026 
Forbundsstyret legger fram forslag til Strategi 2022-2026. Vedlegg 4. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Strategi 2022-2026 vedtas med de justeringer og merknader som har framkommet under 
tingets behandling.  
 

Sak 9 Fastsettelse av løps- og tur-o-avgift 
Forbundstinget skal etter loven fastsette kontingent og avgifter.  
Inntekten på løpsavgifter til NOF har de to siste årene vært preget av pandemien. I 2021 var 
samlede løpsavgifter på 3,3 millioner, mot 4,7 millioner i 2019. Den reelle nedgangen var 
langt større, men kompensasjonsordningen sørget for at å begrense tapet.   
Løpsavgiftene er et viktig økonomisk grunnlag for NOFs drift. 
 
Forbundsstyret foreslår at løpsavgift videreføres på samme nivå som tidligere.  

http://www.orientering.no/media/filer_public/05/6e/056e1077-fbe1-4d5a-b5bd-5c07226a3e0c/felles_-_regler_for_orienteringsidrettens_sponsorsamarbeid_med_naeringslivet__2004_.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/05/6e/056e1077-fbe1-4d5a-b5bd-5c07226a3e0c/felles_-_regler_for_orienteringsidrettens_sponsorsamarbeid_med_naeringslivet__2004_.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/05/6e/056e1077-fbe1-4d5a-b5bd-5c07226a3e0c/felles_-_regler_for_orienteringsidrettens_sponsorsamarbeid_med_naeringslivet__2004_.pdf


 
Utviklingen til tur-o avgifter har vært motsatt av løpsavgiftene. Samlede tur-o-avgifter var i 
2021 på kr. 1,6 millioner mot 900.000 i 2019. Det er viktig å utvikle verktøyene til 
turorienteringen i takt med den generelle digitale utviklingen i samfunnet og det er gjort 
betydelige investeringer det siste året, med ny nettløsning og app.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget fastsetter følgende avgifter til forbundet: 
Løpsavgift opprettholdes på 30 % av påmeldingskontingenter i orienteringsløp for 2022 og 
2023. 
Tur-o-avgift opprettholdes på 15 % for 2022 og 2023. 
Presiseringene av avgiftene framgår i Regler for løpsavgift og Regler for tur-o-avgift.  
 

Sak 10 Langtidsbudsjett for 2023- 2024 
Forbundsstyret legger fram forslag til langtidsbudsjett for 2023-2024. Forslag med forklaring 
finnes i Vedlegg 5. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget vedtar det fremlagte langtidsbudsjett for 2023-2024. 
 

Sak 11 Informasjonssaker 
Status toppidretten   
Turorientering   
Ny VDG-veileder 
Like vinnertider  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Informasjonssakene tas til orientering 
 

Sak 12 Valg av revisor 
Eksisterende engasjementet med Nitschke AS som leverandør av revisortjenester fungerer 
etter styrets oppfatning godt.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget gir Nitschke AS ansvar for revisjonen for regnskapsårene 2022 og 2023. 
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar. 

Sak 13 Valg 
Valgkomiteen fremmer følgende forslag til nytt forbundsstyre og kontrollkomitè: 
 
Forbundsstyret 
President: Leif Størmer, Fossum IF 
Visepresident: Ingrid Okkenhaug, NTNUI 
Styremedlem med særskilt ansvar for bredde og opplæring: Rune Christiansen, Sandnes IL  
Styremedlem med særskilt ansvar for landslag og toppidrett: Hanne Staff, Nittedal OL 
Styremedlem med særskilt ansvar for arrangement, teknikk og lovverk: Dag Ausen, 
Porsgrunn OL 
Styremedlem: Anna Sofie Hoff, Bækkelagets SK  
Varamedlem: Marta Ulvensøen, Emblem IL  
Varamedlem: Kenneth Viken, Tverrlandet IL 



 
Kontrollutvalg 
Leder: Knut Edvard Helland, Østmarka OK 
Nestleder: Elin Sjødin Drange, Varegg Fleridrett 
Medlem: Kjellrun Sporild, Malvik IL 
Varamedlem: Torgeir Strand, Fana IL  
Varamedlem: Ikke klart ved utsendelse av sakspapirer 
 
 
 

Representanter og vararepresentanter til overordnede organisasjoner og 
samarbeidsorganisasjoner:  
Valgkomitéen foreslår at tinget gir styret fullmakt til å utnevne sine representanter og vara-
representanter til de organisasjoner som NOF er tilsluttet. 
 
 
Valgkomitè  

Forbundsstyret fremmer følgende forslag til ny valgkomitè:  

Leder:    Sondre Sande Gullord, Bækkelagets SK   
Nestleder:   Gunhild Bredesen, Verdal OK   
Medlem:   Owen Westergård, Varegg   
  
Varamedlem:   Ole Petter Rundhaug, Mo OK 

Varamedlem:   Ikke klart ved utsendelse av sakspapirer  
 


