
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 12.01.2012 
 
Tilstede :  
Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen Ole Petter Ruud og Anne L. Stenerud 
 
1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat 
Ingen kommentarer. 
 
2. Kretsting og årsrapport 2011 
Dato for kretstinget er satt til tirsdag 14. februar 2012. Arrangør er Hedrum OL og sted er 
Nansethytta. Alle styremedlemmer må levere rapport til leder innen 01.02.2012. Anne sørger 
for innkalling i henhold til vedtekter. 
 
3. Regnskap 2011 og budsjett 2012 
Styret gikk gjennom regnskap for 2011. Der manglet noen kostnader knyttet til KLM i 
november, og det settes av 5000 kroner for dette. Regnskapet viser et solid overskudd og dette 
forklares med ekstra bevilgninger til juniorarbeidet samt liten kostnadsføring i 
rekrutteringsgruppa. Styret besluttet å sette av 15.000 kroner som skal tilbakeføres til de 
klubbene som har utøvere i juniorgruppa. Fordeling vil skje i forhold til antall aktive juniorer 
per klubb i 2011. Avsetninger forklares med noter i regnskapet. 
 
4. Budsjettforslag 2012 
Det kan ikke forventes ekstra bevilgninger fra forbundet i 2012 og budsjettforslaget er derfor 
satt opp i forhold normal aktivitetsstøtte og årlige klubbkontingenter. Budsjettet legges frem 
for godkjenning på kretstinget. 
 
5. Forberedelser til valg 
Styret hadde en god diskusjon på hva som fungerer og hva som kan bli bedre. Utfra dette ble 
det satt opp ønsker og forslag som valgkomiteen kan arbeide videre med. Anne tar kontakt 
med valgkomiteens leder umiddelbart etter styremøte. 
 
6. Evaluering av sportslig (MOT TV og Team Vestfold) 
MOT TV arbeidet går meget bra. Kretsstyret gleder seg over dette og ser ingen behov for 
føringer i arbeidet. Team Vestfold / juniorgruppa sliter i motgang og det er viktig at kretsen 
tar tak i dette så snart som mulig. Coaching prosjektet har levert sin evalueringsrapport og 
denne er videreformidlet til forbundet. Styret har lest rapporten grundig, diskutert resultatet og 
mener at det er nødvendig å komme med føringer for det videre arbeidet. Styrets konklusjon 
oppsummeres slik: 

• Først og fremst erkjenner styret at kretsen skal legge til rette for bredden i gruppa og at 
aktiviteter knyttet til toppsatsing/spissing skal overlates til Orienteringsforbundet.  

• Kretsen skal gjennom sitt arbeid legge til rette for gode møteplasser (turer, samlinger) 
med høy grad av felles aktivitet for å bygge opp og styrke samhold og glede i gruppa. 

• Videre vil kretsen legge føringer slik at samarbeidet med Telemark krets skal 
vektlegges for å skape et større miljø. Størrelsen på gruppa er viktig. Flere medlemmer 
øker sannsynligheten for at hver enklet finner ”en som er som meg”. 

• Sist, men ikke minst skal kretsen sørge for at alle foresatte som ønsker det blir 
involvert i juniorarbeidet slik at de unge alltid vil ha flere voksne å forholde seg til. 



 
Det kan bli vanskelig dersom de unge ikke gjenkjenner seg i de voksne rollemodellene 
og derfor er det viktig å ha flere ungdomsledere. 

Styret forventer at nyvalgt leder av treningsrådet inviterer til åpent møte om videre arbeid i 
treningsrådet tidlig i 2012. 
 
7. Norges Cup Sprint 2012 
Forbundet arrangerer Norges Cup Sprint i 2012. Vestfold og Telemark betraktes som en 
region og Vestfold skal koordinere utvelging av to sprint løp til cupen. Etter flere runder med 
Telemark er det besluttet at Sandefjord arrangerer NC Sprint 14.04.2012 og POL tilsvarende 
01.05.2012. Vestfold og Telemark får dermed en god terminliste som bygger opp mot NM: 

• 14.04 NC Sandefjord OK 
• 01.05 NC Porsgrunn OL 
• 13.05 KM Vestfold / Telemark Hedrum OK 
• 02.06 NM Fossum OK 

Leder av teknisk råd (Ole Petter) informerer arrangørklubben og tilhørende TD.  
 
8. Kretsledermøte(KLM) og Forbundstinget 
Anne informerte om saker fra KLM og spesielt den saken som ble fremmet fra Vestfold O-
krets vedrørende redusert sesongplan for aktive juniorer. Forslaget ble godt mottatt av 
samtlige kretser, men det ble ingen vedtak på KLM. Saken kommer trolig opp på Forbunds- 
tinget, og da kanskje i form av at NM natt og NM ultralang trekkes fra terminlisten. Styret 
diskuterte dette konkret og det var fletall i kretsstyret for å trekke NM Ultralng, men beholde 
NM natt. Forslaget legges frem på kretstinget for videre drøfting i forkant av Forbundstinget. 
 
Strategi 2020 var tema på KLM og dette skal behandles videre på Forbundstinget. Anne 
henter inn noe skriftlig materiell og setter dette opp til diskusjon på Kretstinget.  
  
9. Status teknisk råd 
Teknisk delegert (TD) har en viktig rolle på vegne av kretsen. Styret har sterkt ønske om å 
styrke rollen og innarbeide gode rutiner slik at TD er tidlig klar som makker ved planlegging 
av kretsløp. Rutiner og retningslinjer for teknisk leder og TD er utarbeidet og dokumentert i 
”Instrukser for styre og råd”. Dokumentet finnes på kretsens hjemmeside, link her. Det må 
snarest kalles inn til møte med TD’ene slik at disse kan komme godt i gang før vårløpene. 
Ansvarlig : Ole Petter Ruud 
 
Det utnevnes ikke TD til Cup-løpene, men kvaliteten på disse må likevel følges tett opp. 
Ansvarlig for Cup-løpene (Trond) og teknisk leder (Ole Petter) legger opp til et 
informasjonsmøte med klubbene. Det er pratisk om dette arrangeres samtidig med TD-møtet.  
 
Bruk av Eventor i forbindelse med cup-løp må avklares. Ansvarlig : Ole Petter Ruud.  
 
10. Eventuelt / oppfølgingslisten 
Styret tok en rask gjennomgang av punktene på oppfølgingslisten.  
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 


