Styremøte nr. 10 - 2020
Norges Orienteringsforbund
Protokoll
Dato: Tirsdag 22. september, kl 18:00-20:00
Sted: Teams
Tilstede:
Astrid Waaler Kaas (AWK)
Dag Kaas (DK)
Dag Ausen (DA)
Gunhild Bredesen (GB)
Stein Blomseth (SB)
Sondre Sande Gullord (SSG)

president
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
styremedlem (med fra sak 75)

Lasse Arnesen (LA)
Øystein Hildeskor (ØH)

generalsekretær
assisterende generalsekretær

Meldt forfall:
Kjell Einar Andersen (KEA)
Aurora Fossøy (AF)

visepresident
varamedlem

Sak 69/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 70/2020 Godkjenning og signering av protokoll
Protokoll fra de to foregående styremøtene er tidligere utsendt.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 8 og nr. 9 – 2020.
Protokoller fra tidligere styremøte vil bli signert av styremedlemmene ved første fysiske møte.
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Sak 71/2020 Konsernkonto
ØH informerte om saken
NIF har informert om at idrettens konsernkontosystem vil skifte bank fra DNB til SpareBank 1
Østlandet (SB1).
Idretten har siden 1989 hatt et konsernkontosystem hvor NIF og de tilsluttede
særforbunds/idrettskretsers finansielle forvaltning er sentralisert og administrert av NIF.
Konsernkontosystemet fungerer som en egen bank for idretten.
Bakgrunn for etableringen var ønsket om å utnytte idrettens stordriftspotensial, samt møte
behovet for effektivisering av kapital- og likviditetsforvaltningen.
Foruten NIF er det i dag 43 deltagere (særforbund, idrettskretser og særkretser) i idrettens
konsernkontosystem.
Dersom NOF ønsker å fortsette i konsernkontoordningen må vi altså skifte bank.
NOF har tidligere vedtatt å innlemmes i konsernkonto-systemet. Administrasjonen kan ikke
se noen grunn til å endre dette standpunktet, selv om dette innebærer at vi må skifte bank.
En slik ordning har likevel en viss risiko. Hvis en deltager som har kreditt i konsernet går
konkurs, kan banken søke dekning hos de andre deltagerne. Det følger imidlertid en rekke
krav til en slik kredit med blant annet pant i neste års rammetilskudd og nedbetalingsplan og
likviditetsoversikt frem til innfrielse av kreditten. Ved en eventuell konkurs vil vi også dele
belastningen med 42 andre organisasjoner. Historisk har det heller aldri oppstått økonomisk
tap som har medført solidaransvar for deltagerne i systemet.
Styret er av den oppfatning at så lenge vi får like gode vilkår, eller bedre gjennom denne
ordningen, så bør vi fortsette å være med.
Vedtak
Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette
deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder
aksept av solidaransvar.
Styret vedtok at Norges Orienteringsforbund er solidarisk ansvarlig med Norges
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de
øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under
konsernkontosystemet.
Styret gav generalsekretær fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.
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Sak 72/2020 Fluorholdige glidprodukter i skiorientering
LA informerte om saken.
NOF fremmet i sommer forslag til IOFs General Assembly om forbud mot bruk av
fluorholdige glidprodukter i skiorientering. Det ble ikke gjort noe formelt vedtak om forbud,
men IOF anmodet medlemslandene om å begrense bruken.
Det har nylig kommet spørsmål fra ski-o-miljøet i Norge om hva som skal gjelde for
kommende sesong.
Det er særlig 2 argumenter som taler for å innføre et forbud mot fluorholdige glidprodukter;
1. Det er skadelig for miljøet
2. Det er helsefarlig for skismørerne
NOF har i utkast til nye strategiplan for 2020-2026 også et eget punkt om bærekraftstrategi,
der det er presisert i innledningen at Norsk Orientering tar ansvar for naturen og miljøet vi
ferdes i. Dette krever at vi tar et aktivt standpunkt i saker der vi kan bidra til et bedre miljø.
Administrasjonen har snakket med representanter for ski-o som stiller seg positive til et
forbud. Dog er det enkelte spørsmål rundt manglende mulighet for testing og eventuelt juks.
Det er svært relevant for oss hvordan langrenn og skiskyting håndterer et forbud i kommende
sesong. Foreløpig har ingen av disse forbundene fattet et endelig vedtak for håndtering
nasjonalt neste sesong. Det er naturlig å avvente disse forbundenes håndtering av forbudet.
Styret påpekte at det er viktig at evt. vedtak om forbud er forankret i ski-o-utvalget. Et
eventuelt forbud må på sikt implementeres i våre konkurranseregler.
Forslag til vedtak
Følgende forslag til vedtak avstemmes med ski-o-utvalget:
Forbundsstyret vedtar å innføre forbud mot fluorholdige glidprodukter i nasjonale ski-okonkurranser som en prøveordning i kommende ski-o-sesong. Ski-o-utvalget bes evaluere
ordningen etter sesongen, og vurdere om saken bør løftes til Kretsledermøtet 2021 for en
evt. implementering i konkurransereglene. Prøveordningen skal være tillitsbasert.
Stikkprøver kan foretas om nødvendig. Kostnadene ved evt stikkprøver bekostes av NOF.
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Sak 73/2020 Spillemiddelsøknaden
AWK presenterte saken.
NIF sender årlig en søknad til Kulturdepartement om tilskudd fra overskuddet i Norsk
Tipping.
Tidligere har vi blitt bedt om å kommentere på både tekst og beløp. Idrettsstyret ønsker i år å
forenkle høringsprosessene i organisasjonen. Derfor sender de nå ut en høring knyttet til
søknaden om spillemidler som inneholder bakgrunn og situasjonsanalyse, og noen sentrale
spørsmål som idrettsstyret ønsker klargjort før selve søknaden om spillemidler skal leveres.
Høringsarbeidet for særforbundene og idrettskretsene består altså i å besvare spørsmålene i
dette dokumentet, enten gjennom innspillmøter eller skriftlig
Styret mener det er hensiktsmessig at alle styremedlemmene ser på spørsmålene og
besvarer de områder en ønsker å bidra på. Styret vil trekke fram noen få hovedområder som
vi ønsker å markere. Frist for innspill til NIF er 2. oktober.

Vedtak
Forbundsstyret ba president, generalsekretær og SSG om å samordne tilbakemeldingene fra
styret og utarbeide et innspill til NIFs spillemiddelsøknad.

Sak 74/2020 Pristildelinger i Norsk Orientering
LA informerte om saken

Vi har en mangeårig tradisjon i NOF for å dele ut et antall priser årlig i ulike kategorier. Vi har
de siste årene delt ut 3-4 av prisene i forbindelse med Kompetansehelgen (tur-o arrangør,
årets trener og rekrutteringsprisen). Arrangørprisen deles ut på arrangørseminaret,
kartprisene på kartmøtet og årets utøver har flere ganger blitt delt ut på Blodslitet og i
forbindelse med NorgesCup-avslutning.
Enkelte fagansvarlig har stort sett tatt hånd om pris(er) som faller naturlig innenfor
arbeidsområdet og utover dette er det litt tilfeldig hvordan dette er blitt fulgt opp og håndtert.
For å sikre en felles struktur på tildelingene foreslår administrasjonen å opprettes et utvalg
eller komité som kan koordinere ordningen med priser og prisutdeling.
En eventuell ny organisering og nye priser må gjelde fra 2021. Det vil si at årets priser og
oppfølging blir som i 2019.
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Styret støtter intensjonen i forslaget og er enig i at styret involveres mer i prisutdelingene.
Lederen av komiteen bør være et styremedlem fra det nye styret.

Vedtak
Forbundsstyret støttet forslaget om å opprette en priskomite med en ansvarlig fra styret, og
ba administrasjonen foreslå mandat og medlemmer til komiteen til styremøtet i desember.

Sak 75/2020 Forbundsting - Kretsledermøte
LA informerte om saken.
Forbundstinget er utsatt til 6. -7. november. Her er det ikke åpning for å fremme andre saker
enn de som opprinnelig var på sakslisten i mars.
Det er sendt ut innkalling til et forkortet Kretsledermøte rett i forkant av forbundstinget. Her er
det gitt frist til 8. oktober med å fremme forslag til endringer i konkurransereglene, mens
diskusjons- og informasjonssaker er tenkt håndtert på Forbundstinget og påfølgende
kompetansehelg. Det er allerede meldt inn en sak om klasse- og løypetilbud til KLM.
Alle sakspapirer må sendes ut innen 16. oktober.
Regelutvalget er forespurt om det er ytterligere saker som bør behandles på
Kretsledermøtet, men mener at sakene om VDG og premiering i NM vil bli tilstrekkelig
behandlet på Forbundstinget. Det er ingen andre saker som de mener Forbundsstyret må
fremme.
Styret påpekte at tidsplan for KLM og Tinget må fastsettes endelig til neste styremøte og at
Regelutvalget må få alle forslag til endring av konkurransereglene til gjennomsyn før neste
styremøte.
Det har vært spørsmål fra organisasjonen om digital tilstedetilværelse på tinget pga den
pågående korona-situasjonen. Styret ønsker primært å gjennomføre et ting med fysisk
tilstedeværelse. Vi må imidlertid kunne skissere en plan B til neste styremøte som tar høyde
for en forverring av korona-situasjonen, med digitale løsninger for Ting, KLM og
kompetansehelg.
Administrasjonen bes sende ut informasjon så snart som mulig til kretsene om at vi ønsker å
gjennomføre et forbundsting med fysisk oppmøte, men at vi eventuelt kommer tilbake med
en alternativ plan for gjennomføring dersom situasjonen skulle forverre seg. Det er i tillegg
viktig å minne om smittevernstiltak.
Styret avholder forberedende møte kvelden før Forbundstinget/Kretsledermøtet. Ordstyrerne
involveres i forberedelsene

5

Vedtak
Forbundsstyret ba arbeidsgruppene for strategi og klasse- og løypetilbud ferdigstille sine
arbeider og fremlegge endelige forslag til saksdokumenter til neste styremøte.
Forbundsstyret ba administrasjonen utarbeide forslag til justert saksdokument i saken om
premiering i NM, basert på innkomne høringssvar, til neste styremøte.

Sak 76/2020 Stolpejakten - NOF
AWK redegjorde for status i prosessen.
Det vil bli et nytt møte med Foreningen Stolpejakten 6. oktober.
SSG jobber med forslag for prinsipper rundt samarbeid og sponsorrettigheter som må
ferdigstilles innen møtet med FS. SB vil også bidra i dette arbeidet.
Styret hadde et sterkt ønske at en eventuell samarbeidsavtale skulle ferdigstilles i løpet av
oktober. Dette for å skape forutsigbarhet for arrangører.
Styret etterlyste evalueringen av pilotprosjektet. Evalueringen bør fremlegges for styret så
snart denne ferdigstilles. Eventuelt kan den gjennomgås på neste styremøte.

Sak 77/2020 Ny landslagssjef
DK redegjorde for prosessen.
Gruppen som gjennomfører intervjuene, håper å ha klar en kandidat i løpet av ca. 14 dager.

Sak 78/2020 Ny generalsekretær
AWK redegjorde for status i prosessen.
Andregangsintervju gjennomføres 30. september.

Sak 79/2020 Jubileumsarrangement
Det er nå lagt ut info om jubileumsarrangementene på våre hjemmesider.
Klubbene blir oppfordret til å administrere lokale jubileumsarrangementer med o-aktiviteter
som f.eks
• Turorientering, jubileumsposter
• Stolpejakt, jubileumsstolper
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•
•
•

Treningsløp
Jubielumsløp/mimreløp
Andre morsomme o-aktiviteter

Det vil kåres en vinner blant medlemsklubbene, og arrangementene vil vurderes etter
følgende kriterier:
•
Oppmerksomhet i media
• Antall deltakere
• Relativt antall deltakere (deltakere dividert på klubbens medlemstall)
• Rekruttering av ikke-medlemmer
• Kart og løpsantrekk som speiler orienteringssporten i 75 år
• Kreativitet
NOF setter opp en fin klubbpremie til beste klubb.
Det arbeides også med jubileumsfesten på Gardermoen lørdag 7. november, med alt fra
meny til underholdning. Konferansier til middagen er allerede på plass.
Styret påpekte viktigheten av at det brukes flere kommunikasjonskanaler enn egne nettsider
for å markedsføre arrangementene. Arrangementskomiteen har et fokus på å nå ut til lokale
medier. Styret oppfordret komiteen til også å forsøke å fange opp de mest kreative
arrangementene som kan være av interesse for nasjonal media.
Styret gis anledning til å komme med innspill til hvilke gjester som skal inviteres.
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Eventuelt:
A) Oppfølging av sak 62/2020 MapAnt – digitalt Norgeskart:
Styret etterlyste en plan for utarbeidelse av retningslinjer rundt kommersielle rettigheter i
henhold til vedtak fattet i forrige styremøte. DA følger opp fra styrets side med bidrag fra SB.
LA følger opp administrasjonens videre arbeid. Det gis en rapport i neste styremøte.
B) Status for arrangementsutvalg:
Målsetting at dette skal være klart til KLM. Styret oppfordres til å komme med innspill på
kandidater. Det gis en rapport i neste styremøte.

Astrid Waaler Kaas
President

Dag Kaas
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Stein Blomseth
Varamedlem
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