
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 15.03.2011 
 
Tilstede : Trond Gjelstad, Ole Petter Ruud, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen og Anne 
L. Stenerud 
 
1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat 
Ingen kommentarer. 
 
2. Nytt styremedlem og ny sportslig leder 
Anne informerte om situasjonen etter at Lars Fremstad valgte å trekke seg som sportslig leder. 
Sportslig leder har to funksjoner: styremedlem og leder av treningsrådet. Styret drøftet 
situasjonen og var samstemt i den videre håndtering. Styremedlemmer er valgt av kretstinget 
og styret setter derfor 1.vara (Per Erik Larsen) inn som styremedlem. Per Erik vil videre 
fungere som styrts kontaktpunkt for treingsrådet. Han vil ikke ha en praktisk/operativ rolle, 
men være støttende i forhold til administrative rutiner.  
 
Styret ønsker Per Erik og treningsrådet lykke til med arbeidet, og håper at planer følges opp 
som tidligere skissert! 
 
3. Gjennomgang av prosjektforslag ”Team Vestfold” og søknad om midler 
Styret mottok prosjektforslag med tilhørende budsjett for ”Team Vestfold” den 15.02.2011, 
samme dag som kretstinget ble avholdt. Styret var derfor ikke orientert om det økonomiske 
omfanget da tinget ble avholdt, og budsjettestimater kom heller ikke frem under 
presentasjonen på tinget. Forslag til budsjett (225.000 kroner) overstiger de budsjettposter 
(4600 og 4611) som ble vedtatt på kretstinget (samlet 15.000 kroner). Styret kan derfor ikke 
støtte forslaget i den form det ble presentert, men vil likevel søke Norsk Orientering om støtte 
til deler av prosjektet. Det er utarbeidet en søknad til Norsk Orientering basert på de 
aktiviteter som prosjektet legger opp til. Det søkes om 75.000 kroner fordelt på ulike 
samlinger og treninger med coaching. Søknaden ble gjennomgått på styremøte og søknaden 
støttes enstemmig. 
 
4. Søknad om midler til MOT TV aktiviteter 
Det er i samarbeid med Telemark orienteringskrets utarbeidet en søknad om støtte til MOT 
TV aktiviteter. Beløpet, 41.000 kroner per krets, er noe høyere enn budsjettert på tinget i 
Vestfold (samlet 28.000 kroner), men styret valgte å støtte søknaden da det er noe usikkerhet 
om hvor mye som kommer til å bli tildelt og budsjettet er basert på et forsiktig anslag.  
 
5. Søknad om støtte fra Vestfold Idrettskrets 
Vestfold Idrettskrets har fått kutt i sine økonomiske rammer og fordelingspotten er redusert 
fra 150.000 kroner i 2010 til 80.000 kroner i 2011. Samtidig innfører Idrettskretsen en 
søknadsrutine der det tidligere har vært automatisk tildeling av midler. Vestfold 
Orienteringskrets har tidligere år vært tildelt 4.000 kroner. Søknadsfrist for midler er satt til 
1.juni 2011. Ansvar for søknad : Anne Lindalen Stenerud 
 
6. Regnskap / budsjett 
Trond overtar regnskap og oppfølging av budsjett i 2011. Fokus på følgende : 

• Tilgang til konto 



 
• Utestående fordringer 
• Fakturering av klubbavgifter så snart som mulig 

 
7. Eventor, nytt terminlistesystem 
Trond orienterte om Eventor og videre bruk av dette systemet. Norsk Orientering har lagt inn 
alle løp for 2011, men fra 2012 skal kretsene gjøre dette selv.  
 
8. Status på ny hjemmeside 
Ole Petter orienterte om fremdrift og meddeler at Norsk Orientering ligger litt etter skjema 
med hensyn til sluttføring av de nye kretssidene. Ole Petter følger opp, lærer seg systemet og 
gir deretter samlet opplæring til styret og andre nøkkelpersoner. 
 
9. Status kontrollør rollen i kretsen 
Ole Petter mangler fremdeles tilbakemelding fra noen klubber. Det begynner å haste for 
kontrollører til vårløpene. Det er utarbeidet et forslag til sjekkliste for kontrolløre, denne 
fokuserer på løypelegging og skal blandt annet sikre riktig nivå på de letteste løypene. 
 
10.  Rekruttering, planer og søknad om midler 
Anne Lise orienterte om planer for bedre rekruttering i kretsen. Tur-orientering er en naturlig 
port inn til en mer aktiv orientering, og derfor vil kretsen legge fokus på dette området. Det 
planlegges en stor og tøff plakat som kan henges opp i bedrifter som mottar tur-
orienteringskonvolutter. Plakaten skal inneholde informasjon om fire ulike nivå og tilhørende 
kontaktpersoner i bedriften. Nivå 1: Tur-orientering, Nivå 2 : Trim / Mosjon (det vil si lokale 
treningsløp), Nivå 3 : Aktiv (det vil si lokale terminfestede løp), Nivå 4 : Elite. Hensikten er å 
informere om at orientering er mer enn tur-orientering og samtidig stimulere for en overgang 
til mer aktiv o-løper. Plakaten vil bli gjort tilgjengelig for alle klubber som har tur-orientering. 
 
11. Gjennomgang av oppfølgingslisten 
Rask gjennomgang av følgende punkter på oppfølgingslisten : 

• Kartoversikt i kretsen. Arbeidet pågår og modell er under arbeid. Ole Petter 
• Etablere beste praksis for kartarbeider i klubbene. Pågår. Ole Petter. 
• Lov for Vestfold Orienteringskrets skal legges ut på den nye hjemmesiden, så snart 

den er klar. Ole Petter. 
• Søknad om støtte fra Vestfold Idrettskrets, innen 01.06.2011. Anne  

 
12. Oppdatert lov og instruks 
Lov for Vestfold Orienteringskrets og instruks for styret er oppdtaert i henhold til vedtak på 
kretstinget. 
 
13. Eventuelt 
Løs diskusjon om sesongstart og snøforhold, viktige arrangement og aktiviteter fremover. 
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 
Vedlegg : Prosjektforslag ”Team Vestfold” 


