Styremøte nr 4 - 2022

Norges Orienteringsforbund
Dato: Tirsdag 5. april 2022, kl 17:00-19:00
Sted: Teams

Protokoll
Til stede:
Leif Størmer (LS)
Ingrid Okkenhaug (IO)
Anna Sofie Hoff (ASH)
Rune Christiansen (RC)
Dag Ausen (DA)
Marta Ulvensøen (MU)

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem (varamedlem 1)

Kenneth Viken (KV)

varamedlem 2

Øvrige:
Øystein Hildeskor (ØH)
Stein Blomseth
Jan Arild Johnsen

generalsekretær
assisterende generalsekretær
administrasjonen (sak 25)

President Leif Størmer åpnet møtet kl 17. Siden dette var det første møtet med nytt styre,
startet det med en presentasjonsrunde.
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Sak 21/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 22/2022 Godkjenning og signering av protokoll
Protokoll fra forrige styremøter er tidligere utsendt.
Vedtak
Protokoll fra styremøte nr. 2 og 3 – 2022 må signeres av medlemmene i det gamle styret.

Sak 23/2022 Styremøter i 2022
Saken ble presentert av Generalsekretær Øystein Hildeskor.

Styret gikk gjennom forslag til dato for styremøter i 2022.
Vedtak
Forbundsstyret vedtar følgende datoer for styremøter i 2022:
Møte 5
Møte 6
Møte 7
Møte 8
Møte 9
Møte 10
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Onsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag

11. mai
13. juni
30. august
28. september
27. oktober
05. desember

kl. 17-19
kl. 12-16 fysisk møte m adm, Ullevål
kl. 19.30-21.30
kl. 17-19
kl. 18-20 (fysisk, dagen før KLM)
kl. 15-?? (fysisk med julemiddag)

Sak 24/2022 Representasjonsoppgaver 2022
Saken ble presentert av Generalsekretær Øystein Hildeskor.
Bakgrunn
NOFs styre har tradisjonelt vært representert under nasjonale mesterskap og andre større
arrangementer. Det kan også vurderes om det er nødvendig med styrets deltagelse i noen
av de internasjonale arrangementene.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok etter innspill som fremkom i møtet følgende fordeling av
representasjonsoppgaver i 2022:
Dato
29.apr-1.mai
26.-29.mai
22.jun
24.-26. jun
26.-30.jun
3.-7.aug
6.-7 aug
14 aug
8.-11.sept
23.-25.sept

Arrangement, sted
NM sprint, Jessheim
Worldcup 1, Sverige
NM-veka, Skien (sprint sr)
O-festivalen, Kongsvinger
VM (WOC), Danmark
EM (EOC), Estland
Hovedløpet, Sandnes
NM Ultralang, Toten-Troll
NM-uka, Asker/Tyrving
O-idol + NM jr. stafett, Konnerud

1.-3.okt

Worldcup finale, Sveits

Styre-representant
LS (+KV)
HS?
DA
RC
LS
HS?
ASH
LS
MU (+ LS, RC)
ASH (+DA,
RC)
HS?

Dessuten stiller NOF representanter på følgende arrangementer:
Dato
Arrangement, sted
NOF-representant
07. mai
Norsk Friluftslivs årsmøte
KV + ØH
19. mai
SFFs årsmøte, Tromsø
ØH + LS
20-22 mai
NIFs ledermøte, Tromsø
ØH + LS
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Sak 25/2022 Status søknader hovedarrangement
Saken ble presentert av Jan Arild Johnsen, administrasjonen.
JAJ redegjorde for status etter søknadsfrist for 2025 sesongen.
• Geilo IL har søkt om arrangementet O-festivalen 2025
• Notodden har søkt om å arrangere Veteranmesterskapet 2025
• Ås-NMBU har signalisert at de kan ta et NM-arrangement i 2025
Styret synes at Geilos konsept er godt, og er positive til søknader fra Notodden og ÅsNMBU. Det blir påpekt at man bør tenke geografisk spredning når det gjelder øvrige
hovedarrangementer i 2025.
Vedtak
Administrasjonen tildeler hovedarrangement i 2025 iht. søknader etter at nødvendige
befaringer er gjennomført.
Administrasjonen jobber videre med arrangementssøknader for 2025.

Sak 26/2022 Deltakelse fra russiske/hviterussiske løpere
Saken ble presentert av Generalsekretær Øystein Hildeskor.
Bakgrunn
Arrangøren av NM sprint, Raumar, har mottatt en forespørsel fra Halden SK ang deltakelse i
NM sprint for en Russisk landslagsløper. Uavhengig av dette er det en prinsipiell sak
hvordan vi håndterer deltakelse i norsk orientering for statsborgere fra Russland og
Hviterussland så lenge det er internasjonale restriksjoner.
Vedtak
Forbundsstyret støtter IOFs sanksjoner mot Russland og Hviterussland, samt statsborgere
fra disse landene, når det gjelder deltakelse i IOF's internasjonale konkurranser.
Forbundsstyret vedtar å følge IOF’s anbefalinger for nasjonale forbund når det gjelder
deltakelse for russiske og hviterussiske utøvere og lag på øvrige konkurranser i Norge:
•
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Påmelding fra russiske eller hviterussiske utøvere, født i 2003 eller tidligere, som
konkurrerer for en russisk eller hviterussisk klubb, skal ikke aksepteres.

•

•

Påmelding fra russiske eller hviterussiske utøvere som konkurrerer for en klubb
hjemmehørende i et land utenfor Russland og Hviterussland, kan aksepteres dersom:
▪ Utøveren konkurrerer for en klubb i det landet hvor vedkommende bor og har
lovlig opphold,
▪ eller, utøveren for tiden har bosted i Russland eller Hviterussland, men har vært
innmeldt i og konkurrert for den aktuelle klubben før 4. mars 2022.
Påmelding fra russiske eller hviterussiske lag til stafetter skal ikke aksepteres.

Forbundsstyret har også diskutert og vurdert deltakelse fra russiske og hviterussiske utøvere
i NM. NOF tillater deltakelse i norske mesterskap (NM) for personer med statsborgerskap i
Russland eller Hviterussland, så lenge utøverne er startberettiget iht konkurransereglenes
§7.1.3. Styret har vurdert at styrets adgang til å begrense deltakelse i NM jfr
konkurransereglene §7.1.2 ikke kan komme til anvendelse i denne saken.
Vedtaket er i tråd med generelle anbefalinger fra IOF og NIFs juridiske avdeling.

Sak 27/2022 Utvalg og grupper i NOF
Saken ble presentert av Generalsekretær Øystein Hildeskor.
ØH gikk gjennom status for utvalg og arbeidsgrupper i NOF, Styret drøftet på bakgrunn av
sakspapirer og presentasjon hvilke utvalg og arbeidsgrupper vi skal ha i inneværende
tingperiode. I diskusjonen kom det frem at styret ønsker å bruke litt mer tid på å rydde opp i
strukturen rundt utvalg/arbeidsgrupper, og vil ta saken opp igjen i neste møte.

Vedtak
Styret ba Administrasjonen påse at Regelutvalget oppdaterer NOFs lov iht NIFs lov, for
behandling i styremøtet 13 juni.
Tre eksisterende utvalg ble i møtet vedtatt videreført, og styrets ansvarlige ble valgt. Hvilke
øvrige utvalg og arbeidsgrupper NOF skal ha i inneværende tingperiode, samt styrets
ansvarlige for de enkelte utvalg, vil bli drøftet på neste styremøte. Ingen utvalg eller
arbeidsgrupper blir lagt ned før styret har behandlet saken på neste møte.
Utvalg som ble vedtatt videreført:
Utvalg/arbeidsgruppe
Ski-o-utvalg
Toppidrettsutvalg
Regelutvalg
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Ansvarlig i styret
MU
HS
IO

Sak 28/2022 Informasjonssaker
Stillinger skiorientering
Saken ble presentert av Generalsekretær Øystein Hildeskor
Det vil i nær fremtid bli utlyst to nye stillinger i NOF:
- Landslagstrener skiorientering, 50%
- Administrasjonsstilling skiorientering, 20%
De to stillingene kan kombineres.
ØH, MU og HS jobber i disse dager med å ferdigstille utlysningstekst. Planen er at stillingene
blir tiltrådt 1 juni.
Škoda
Saken ble presentert av assisterende generalsekretær Stein Blomseth
Samarbeidet med Škoda har hatt en treg start fordi deres markedssjef er i pappaperm frem
til over påske. Škoda har nå lansert en idé om et konsept rettet mot turorientering, planlagt
gjennomført tidlig i mai. Vi tror det vil kunne gi samarbeidet et løft, og synliggjøre det både
internt hos Møllergruppen og i Norsk Orientering.
SAB påpeker at et videre samarbeid etter 2022 betinger at vi får gjort synlige og positive
aktiviteter i 2022, og oppfordrer styret til å komme med innspill og forslag.
Priser
NOF nominerte Kasper Fosser, Audun Heimdal og Anna Ulvensøen til Egebergs ærespris.
Vi fikk høflig avslag.
I tillegg oppfordret vi Skøyteforbundet til å nominere Ragne Wiklund, støttet av NOF. De fikk
avslag på nominasjon året før, så det ble trolig ikke levert ny nominasjon i år.
NOF nominerte Kasper Fosser, Andrine Benjaminsen og Anna Ulvensøen til Oslo
kommunes ærespris til idrettsutøvere for 2021. Alle tre vil bli hedret i Oslo rådhus 20 april.
Ny ordning for NM-arrangementer
Etter samtaler med landslagsledelse har JAJ sendt ut et forslag til ny ordning for NMarrangementer fra og med sesongen 2025. Endringen er motivert ut fra et ønske om å legge
opp til fokus på hhv sprint/skog basert på VM-programmet.
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