
MØTEREFERAT   
ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS 

 

Tema  Styremøte nr.8, desember 2018 

Tid og sted Tirsdag 4.Desember 2018, kl. 17:30 

Grenserittets lokaler, Halden  

Til stede Jens Erik Mjølnerød (leder), Ida Katrine Børstad Thoresen 

(Ungdoms- og rekrutteringsarbeid), Chatrine Amundsen 

(kretssekretær), Kjell Lunde (leder av teknisk råd) 

Ikke til stede  

Referent Chatrine Amundsen 

Møteleder Jens Erik Mjølnerød 

Neste styremøte   Tirsdag 15, Januar 2019 kl:18.00, Grenserittet, Halden 
 
 
Sak/vedtak Ansvar Frist  

Godkjenne siste møtes referat: 
Godkjent 
 
Chatrine legger ut på hjemmesiden 
 

 
Chatrine 

 
 

Kontrollører 2019: 
 
Kjell har satt opp et forslag ut fra tidligere kontrollører og 
noen nye navn. Chatrine sjekker opp om vi har mail til 
alle. Deretter kontaktes hver enkelt.  
 
Det er viktig at arrangører tidligere involverer 
kontrollører i prosessen slik at kontrollørene ikke 
kommer såpass seint inn at det er vanskelig og ha 
gjennomført de endringer som ses på som nødvendig.  
 
Lage en enkel beskrivelse om hva rollen innebærer.  
  

 
 
 
Kjell 
 
 
Chatrine 
 
 
 
 
 

 
 



Region Viken: 
Chatrine og Jens Erik var i november på dialogmøte med 
Østfold idrettskrets. Der fikk vi en del informasjon om 
hva som skjer i forhold til moderniseringsprosjektet og 
også region viken sammenslåingen. Slik det ser ut idag 
følger Idrettsrådene sammenslåingen til viken, uvisst 
ennå hvordan det blir organisert, men mulig regionale 
kontorer.  
 
Det er og slik vi forstår det opp til særkretsene og 
særforbund hvordan de vil innrette seg sammenslåingen. 
Derfor vet vi lite hva som skjer med kretsen, men signaler 
fra NOF sier at vi opprettholder dagens ordning. I den 
forbindelse setter NOF opp et utvalg som skal gjennomgå 
hva som er ønskelig i kretsene. 
 
Vi i styret tenker at det som en følge av de endringer som 
kommer vil kunne være naturlig og se om vi kan få til et 
samarbeid med nærliggende områder som søndre 
Akershus og Follo.  

 
 
Jens Erik 
Orienterer 
 
 

 
 
 
 

Nyheter fra kretsledermøtet: 
Forandring i klasse tilbud. 
Mer nivå i klassene enn tidligere. Sende dette ut til 
klubbene. (http://www.orientering.no/nyheter/gemyttlig-
stemning-under-kretsledermotet/) 
Viderefører mix lag til NM 
 
Hva er veien videre når det kommer til turorientering og 
stolpejakt, kan det slås sammen? Hvor skal klubbene 
legge fokus? 
 
Lar stempling systemer være som i dag.  
 
UNO-representant i styret. Satser på å velge inn en 
ungdomsrepresentant på kretstinget 4.februar 2019.  
Forslag på kandidater til ungdomsrepresentant, i samme 
alders spenn som UNO. Sende ut mail til klubbene.  

 
Jens Erik 
Orienterer 
 
 
 
 
 
Chatrine 
 
 
 
Chatrine 

 
 
 
 



Mulige bedriftsløp på Eventor: 

IFE skal prøve seg på nærløp i vår og høst semesteret.  

 
 
 
Jens Erik 
Orienterer 
 
 

 
 
 
 
 

Status, treningsaktiviteter ungdom: 
2.November, 27 deltagende ungdom, gode 
tilbakemeldinger. Neste 8 desember. 
Har klubbene noen aktiviteter de ønsker vi benytter som 
ungdomstiltak? 
 
God tilslutning for gensere. Neste produkter ut, bukse og 
bag? Pen genser(gammeltype), slips, egne garnpakker 
med egne mønster på lue og votter? 
 
 

 
 
Ida/ 
Chatrine 

 

 
Planlegge kretstinget 4 februar: 
• Valg av ungdomsrepresentant 
• Varsle valgkomiteen, dagens verv og sittende 

periode, oversendes valgkomiteen.  
(Kjell og Jens Erik på valg). 

• Fortjeneste medalje 
• Årsberetningen 
• Servering 
• Forslag til saker fra klubbene 
• Invitere VM organisasjonen til å informere 
• Dirigent 
• Informasjonssak: Viken, organisering videre.  
• Forslag til videreføring av kretssekretær stillingen 
• Forslag til å videreføre nivå på løpsavgift og 

aktivitetsavgift.  
• Fullmakter sendes til Jens Erik/Chatrine. 

 
 
 
Chatrine 
med styret 
 

 



Markedsføring av arrangement: 

Lage events og pushe ut i sosiale medier.  

Være klare på at man melder på i Eventor. 

Hva kan kretsene hjelpe klubbene å huske på? 

Lage en egen kommunikasjonskanal med løpsledere? 

Mail eller Facebook?  

 

Bachelor prosjekt på en egen ØOK app?  

 

 
 
 
Chatrine 
 
 
 

 

Klubbadmin/Min Idrett/Sportsadmin: 

• Hadde kurs på kompetansehelgen. 
• Kurs i klubb-admin? 
• Lokalt kurs på klubb admin? 
• Lokal kompetansehelg? 

Sende ut mail til klubber der klubber kan ta kontakt om 
de trenger teknisk bistand.  

 
 
Chatrine 
 

 

Budsjett 2019: 

Sender over på mail og forslag til lags og aktivitets 
avgiftsberegning og budsjett 2019.  

 

 
 
Chatrine 

 

Eventuelt: 

• Nof´s strategi 2018-2020 
• Kretsens visjon, mål og verdier? 

Maler til arrangørguide, ok Moss har, benytte oss av de? 

  

 
 
Referent , Asta Chatrine Amundsen, 04.12.2018. 



 


