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Beslutningssak – Avtaler knyttet til «Aktivitetsutvikling» og «Administrative 
støttefunksjoner» 

Forslag til vedtak: 

1. Kretstinget støtter foreslåtte rammer for inntil 4 aktivitetsavtaler – 2 i Salten og 2 på 
Helgeland: 

a. Avtalenes varighet 
i. Avtalene gjelder fra 1.februar 2019 til 1.april 2020. Deretter er 

avtalene løpende med 3 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestid går 
fra dato til dato. 

ii. Avtalene fremmes som beslutningssaker som del av budsjettet på 
kretstinget hvert år. 

b. Avtalenes formål 
i. Initiere O-aktivitet i samarbeid med «aktivitetspartner» innenfor et 

geografisk definert ansvarsområde i samarbeid med skoler, idrettslag, 
O-klubber og i andre sammenhenger. 

ii. Aktivitetene skal dokumenteres og rapporteres i et format som gjør at 
det kan inngå som et eget kapittel i NOOK-årsmelding og brukes i 
rapporteringen til NOF/NIK. 

iii. Planlegge og gjennomføre O-aktivitet på en årlig samling innenfor sitt 
geografiske område sammen med «aktivitetspartner». 

c. Økonomiske rammer 
i. Honorar for utført arbeid fastsettes til kr. 8000,- pr. år. I tillegg dekkes 

reise- og oppholdsutgifter etter statens satser innenfor skattefrie 
rammer. NOOK dekker utgifter til trykking av kart m.v. 

ii. Forutsetter at det er gjennomført O-aktiviteter i et omfang som står i 
forhold til honoraret. 

 
2. Styret gis fullmakt til å inngå avtaler med personer som tilbyr seg å bidra til økt o-

aktivitet i regi av NOOK. 
 

3. Kretstinget ser positivt på at dagens kjøp av administrative støttetjenester til styrets 
arbeid videreføres. Styret gis fullmakt til å forlenge/fornye avtaler rundt dette. 

 

 

 



Bakgrunn: 

- Forslaget bygger på konklusjoner fra dialogen mellom ressurspersoner i O-miljøet i 
Nordland, erkjennelser og drøftinger i styret i etterkant av kretstinget 2018. 

- Manglende administrativ kapasitet gjør at styret i dag ikke anbefaler etablering av et 
større 3-årig prosjekt med ekstern finansiering og fast ansatte- 

 

Begrunnelse fra styret: 

- Det foregår en del aktiviteter rettet mot skoler/mindre klubber i regi av 
NOOK/klubber/enkeltpersoner. Bare en del av dette er kjent og synlig for NOOK og 
ambisjonen er å styrke dette arbeidet. 

- NOOK’s økonomi gjør det mulig å styrke dagens aktivitet i NOOK-regi mot 
skoler/klubber. Samtidig har styret behov for administrative støttefunksjoner. 

- Hovedutfordringen for klubber og NOOK er mangel på administrativ kapasitet som 
kan omsette klubbenes/kretsens ressurser til framtidsrettet rekrutteringsaktivitet.  

- Inntil 4 avtaler for å redusere reisetid og forbedre mulighetene for oppfølging av 
skoler/klubber i ettertid.  

- Erfaring viser at klubbene har begrenset kapasitet til å følge opp skoler hvor det er 
initiert aktivitet. 

- Kun 1 person på Helgeland og 1 i Salten vil gi store reiseavstander og begrensede 
muligheter for oppfølging i ettertid. 

- Uaktuelt for NOOK å påta seg arbeidsgiveransvar utover skattefrie satser.  
- Signaler fanget opp i styret at flere personer kan være interesserte i å påta seg en slik 

forpliktelse mot et visst honorar. 
 

Ole Petter Rundhaug 

NOOK Leder 

 

 

Vedlegg: Kurs – Orientering i skolen 

Kursholder: Rune Strømsvik - Meløy Orienteringsklubb, i samarbeid med enhet kultur 

v/Grete Stenersen. 

Høsten 2018 – dato ikke satt, men tirsdag som er kortdag for barneskolene. 

Sted: Rådhuset på Ørnes og Halsa skole. Skolene velger selv hvilke dato/sted som passer 

best. 

Tidsramme: 12.30 – 16.00 

Tilbakemelding på mail til Grete Stenersen innen <dato> 

Tid/min: Hva: Innhold: Merknad: 



10 Innledning Velkommen, kaffe, bakgrunn for kurset, 
læreplanmålene, program for dagen 

 

10 Tilgjengelige 
ressurser 

Programvare: Ocad, Purple Pen 
Nettsteder: Orientering.no, meloyok.no, 
turorientering.no, Utstyr: Idrettsbutikken.no 

 

45 Prøve ut noen 
øvelser 

Orientere kartet, tommelgrepet 
Linjeorientering 

Praktisk ute 

20 Ulike opplegg Vanlige løyper, råtassløyper, postplukk, 
stjerne, linje, stafetter 

 

30 Ulike nivåer 
 

N,C,B,A 
Postplassering, holdepunkt, ledelinje, 
oppfangende formasjoner 

 

90 Lage løyper 
med Purple 
Pen 

Vise bruk av Purple Pen og hjelperessurser 
på nett. 
Kopiere inn kartfiler fra minnepenn. 
Lage hver sin korte løype i angitt sektor. 
Printe, og sette ut. Prøve ut/ta inn 
hverandres løype 

 
 
Praktisk ute 
siste del 

 

Forberedelser: Alle må ha lastet ned programvaren Purple Pen på egen pc (ikke nettbrett 

eller Mac), og ha med pc’en på kurset. Ha klær og fottøy til å være ute (løping er ikke 

nødvendig). 

Gratis utstyr: Skoler som deltar med minst 2 pedagoger får 10 postflagg, 10 klippetenger og 

100 plastlommer. I tillegg tilrettelagte kartutsnitt fra egen og andre skoler. 

PowerPoint fra kurset vil bli sendt til skolene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


