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Styremøte nr 6 - 2022 
 

 

Norges Orienteringsforbund 
 
Dato: Mandag 13. juni 2022, kl. 12:00-16:00 
Sted: Ullevål stadion (Meet - møterom M2 ) 

 

Protokoll 
Til stede: 
Leif Størmer (LS)    president 
Ingrid Okkenhaug (IO)   visepresident 
Rune Christiansen (RC)   styremedlem 
Dag Ausen (DA)    styremedlem 
Anna Sofie Hoff    styremedlem  
Marta Ulvensøen (MU)   styremedlem (varamedlem 1) 
Kenneth Viken (KV)    varamedlem 2 
 
Øvrige: 
Øystein Hildeskor (ØH)   generalsekretær 
Stein Blomseth    assisterende generalsekretær 
 
Lene Kinneberg (LK)    administrasjonen (sak 37-40) 
Ninni Jonsson (NJ)    administrasjonen (sak 37-40) 
Ivar Haugen (IH)    administrasjonen (sak 37-40) 
Janne Salmi     administrasjonen (sak 37-40) 
Håvard Haga     administrasjonen (sak 37-40) 
Fanny Horn Birkeland   administrasjonen (sak 37-40) 
Damien Renard    administrasjonen (sak 37-40) 
Anders Nordberg    administrasjonen (sak 37-40) 
Jan Arild Johnsen    administrasjonen (sak 37-39) 
Lone Brochmann    administrasjonen (sak 40) 
 

Sak 37/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtar å godkjenne innkalling og saksliste. 
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Sak 38/2022 Godkjenning og signering av protokoll  
Protokoll fra forrige styremøte blir sendt ut etter møtet.  
 
Vedtak 
Forbundsstyret vil godkjenne protokollen pr e-post. 
 

Sak 39/2022 Gjennomgang av Styringsbarometeret 
Rapporten ble gjennomgått av Åsmund Sæbøe, NIF. 
 
Bakgrunn 
Undersøkelsen ser på organisasjonsforhold i idrettskretser og særforbund. Styrer og 
administrasjoner har fått de samme spørsmålene, slik at det er mulig å 
sammenligne både på kryss og tvers av idretten og innad i samme organisasjonsledd. Hver 
idrettskrets og særforbund som har vært med får en  
rapport med sine egne resultater.  
       
Undersøkelsen viser for NOFs del følgende hovedtrekk: 

 
• Generelt indikerer svarene fra styret og administrasjonen at NOF har hatt en positiv 

utvikling, med en vesentlig høyere gjennomsnittsscore enn i tidligere undersøkelser. 

• Det er liten forskjell på svarene, styret og administrasjonen har stort sett 
sammenfallende oppfatning av tingenes tilstand. 

• Både styret og administrasjonen anser at de samarbeider godt med hverandre. 

• Det er enkelte områder vi bør ta tak i, der både styre og administrasjonen i sine svar 
mener at NOF ikke er gode nok pr i dag. 

 

Sak 40/2022 Gjennomgang av tiltaksplan 
Saken ble presentert av ØH 
 
Bakgrunn 
ØH og fagansvarlige for hovedområdene i strategien (toppidrett, mosjon, kart, arrangement, 
barn og unge) gikk gjennom hovedtrekk i tiltaksplanen, og styret samt øvrige fra 
administrasjonen fikk mulighet til å gi sine innspill underveis. Styret berømmet 
administrasjonen for godt arbeid så langt, og poengterte at det er viktig at vi er i stand til å 
prioritere tiltak slik at vi får gjennomført det vi anser som viktigst.  
 
Vedtak 
Administrasjonen tar med seg innspillene fra styret og ferdigstiller tiltaksplanen i løpet av juni. 
Tiltaksplanen er dynamisk og vil kunne bli ytterligere endret i løpet av perioden i tråd med 
eventuelle forandringer i rammevilkår eller andre hendelser som har betydning for 
gjennomføringen.  
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Sak 41/2022 Utvalg og grupper i NOF 
Saken ble presentert av LS 
 
Bakgrunn 
Styret bes avgjøre hvilke utvalg og arbeidsgrupper vi skal ha i tingperioden og rutinene rundt 
disse. Ansvar for de ulike utvalgene og arbeidsgruppene må fordeles. 
 
Vedtak 
NOF skal i perioden ha følgende styreoppnevnte utvalg og arbeidsgrupper som rapporterer 
til gjengitt ansvarlig i styret: 
 

Utvalg/arbeidsgruppe Ansvarlig i styret 

Ungdomskomiteen i Norsk Orientering ASH 

Ski-o-utvalg MU 

Parautvalg IO 

Pre-o-utvalg  

Kartutvalg KV 

Toppidrettsutvalg HS 

Regelutvalg IO 

Miljø- og bærekraftutvalget DA + LS 

Arrangementsutvalg  DA + RC 

Arbeidsgruppe mosjonsorientering LS  

Arbeidsgruppe synlighet og marked ASH + RC 

Arbeidsgruppe Internasjonale arrangement LS 

Arbeidsgruppe «Like vinnertider?» LS 

 
Administrasjonen skal oppnevne egne ansvarlige for de nevnte utvalg og arbeidsgrupper. 
Representantene fra styre og administrasjon skal sammen gå gjennom utvalg og grupper 
med tanke på bemanning og mandat.  

Sak 42/2022 Forskrift som definerer hva som er forbudt i 
orientering 
Saken ble presentert av LS 
 
Bakgrunn 
Etter at IOF endret sitt regelverk og flyttet beskrivelse av hva som er forbudt å passere på et 
orienteringskart fra kartnormene til IOFs konkurranseregler, har vi i Norge i prinsippet ikke 
hatt noe regelverk for dette. 
 
Vedtak  
Styret vedtar fremlagte dokument som viser hva som er forbudt å passere i orientering, som 
en midlertidig forskrift gjeldende frem til høstens KLM, med følgende tilføyelse: 
«I de løp arrangør benytter kart med gammel sprintnorm, skal det opplyses i innbydelse og 
PM hvilke karttegn som er forbudt å passere». 
Styret ber regelutvalget om å vurdere tekst og riktig plassering i konkurransereglene med 
tanke på behandling på høstens KLM.  
Styret ber regelutvalget om å vurdere tekst og riktig plassering i konkurransereglene med 
tanke på behandling på høstens KLM. Det må vurderes videre praksis i slike saker, f.eks. 
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hvordan det kan være mulig for styret å gjøre endringer som følge av oppdaterte 
internasjonale regler på tidspunkter da det ikke er anledning til å behandle dette på ordinært 
vis på KLM. 
 

Sak 43/2022 Deltagelse i NM-veka 2023 
Saken ble presentert av ØH 
 
Bakgrunn 
NM-veka er et fellesarrangement hvor det kåres en rekke norgesmestre i ulike idrettsgrener. 
NM-veka går på rundgang i Norge, og det arrangeres NM-veka både på sommeren og 
vinteren.  
Hvis vi skal være med i 2023 så må vi melde vår interesse senest innen 15.juni i år - samt 
hvilken øvelse vi skal delta med. 
 
Vedtak 
Styret ber administrasjonen melde inn interesse for å delta i NM-veka 2023 med en 
sprintøvelse. Vårt ønske er at NM-veka går i uke 25 eller uke 26.  Dersom arrangementet 
skulle bli i uke 24 må det tas en ny vurdering. 
 

Sak 44/2022 Orienteringssaker  
Fremlegges muntlig på styremøtet. 
 

• Aktivering skoda-samarbeid knyttet mot tur-o 
SB orienterte om Enyjakt og VG-sak. Første Enyjakt ble avviklet i Orkanger lørdag 11 
juni, de 6 neste arrangementene kommer de to neste helgene. Skoda jobber med en 
sak om tur-o til VG, med planlagt lansering uke 25. 

• Samordnet rapportering. Deltakelse på arrangementer og tur-o. 
ØH orienterte om tall fra samordnet rapportering, som viser at tall for 2021 er 
tilnærmet like de fra 2020. Den store nedgangen fra 2019 til 2020 har altså ikke 
fortsatt. ØH ser imidlertid med bekymring på tall fra Eventor som ser ut til å vise en 
markant nedgang i antall starter i mai 2022 vs mai 2019. Deltakelse i vinter har vært 
god, bedre enn 2019. April var noe svakere enn 2019, mens det for mai altså ser ut til 
å bli en vesentlig nedgang. 
Tur-o er det vanskelig å si noe presist om fordi overgang til digitale kart og brukere 
gjør at vi ikke har direkte sammenlignbare tall. Det er stor oppgang i antall digitale 
brukere og antall kart/turer solgt digitalt, men vi vet fortsatt ikke hvordan det ligger an 
med det mer tradisjonelle salget av tur-o-pakker. 

 


