
 

Referat styremøte i Vestfold o-krets onsdag 03.06.15 klokken 19.00,  

Hans Heyerdahls vei 15 

Til stede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ole Petter Rud 

1. Gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat 
• Referat godkjent   

 
2. Orientering fra leder 

• Innkomne skriv 
• Frivillig vern av skog – høringsforslag 

Høringsforslag er oversendt de aktuelle klubbene 
• Tilskudd fra NOF 

• Tilskudd er godkjent, blir utbetalt når gjennomført og 
plan sendt inn – ansvar for oppfølging - IE 

• Moms kompensasjon 
• Vi søker om momskompensasjon – ansvar TG 

• Kompetansehelg 21-22 november, Gardermoen – mer info 
kommer 

• Kretsledermøte 20. November, Gardermoen 
• NOF – nye nettsider – opplæring 16.oktober – «Østlandet» 

 
3. Status vårcup/Høstcup 

• Vårcup – Godt over 100 stk pr løp. Litt lavere deltakelse i 
nord enn sør.  

• Avslutning 16. juni  
Kretsen sponser 2500,- til organisering av grilling. 

• Høstcup 
TG ansvar for innbydelse/Eventor- frist innen slutten av juli. 
 
 

4. Regnskap 
• I henhold til budsjett 

 
 



 

5. Status teknisk utvalg 
• TD 

Oversikt over TD lages (OPR)  
• Tips til arrangøren 

Info legges ut sammen med TD skriv og legges ut på nett – 
Ansvar OPR og IE 
 

6. KM 
• Mellom 

Skien – Hjalmarløpet. Gullmedaljer uten logo ble delt ut til 
alle (unntatt til D/H 13-14). Nye medaljer er ankommet, og vil 
bli delt ut i forbindelse med sprint NM, eller ved forespørsel. 

• Sprint 
Medaljer: OPR 

• Lang/Stafett 
Medaljer: TG– lang 
OPR -Stafett  

• Natt 
Ikke avklart 

• Ultralang 
Medaljer: OPR 
 

  
 

7. Status sportslig 
• Prestasjoner 

• NM bronse til Håkon Fruseth Christensen, OTO H19-
20 

Gavekort blir utdelt! 
• JR VM deltakelse: 

• Håkon Fruseth Christensen, OTO 
• Tonje Vassend, POL 

• MOT-TV 
Camp Stokke 12-14 juni 

• HL/HL kontakt 
Ny HL-kontakt, Anders Kristian Holt, Hedrum OL. Info 
sendes ut via MOT-TV kontakt listen. Trenger flere ledere! 



 

• O-idol 
Berit sender ut info, nye regler for uttak innført fra 2015. 

• Inteam/kretslag 
Samtale er avholdt med Telemark o-krets og kretstrenerne. 
Telemark/trenerne ønsker ikke å endre nevneverdig på 
opplegget for 2016  

• Vestfold o-krets lover at informasjon og påmelding til 
neste års inteam/kretslag blir sendt ut til årets MOT-TV 
kontakter, ledere samt årets deltagere på kretslaget i 
god tid før påmeldingsfristen 

• Vestfold o-krets lover å være aktiv med i planleggingen 
og godkjenningen av neste års samlinger og budsjett. 

 
 

8. Status rekruttering 
• Det har ikke lykkes valgkomiteen å finne en leder for 

rekrutteringsrådet! 
• O-troll leir juni 

POL arrangerte o-troll leir 13-14. juni, Stoke 
• O-troll leir september, Lardal – foreløpig dato 18.-19. 

september, med deltagelse i Blåbærløpet 
• Rekrutteringsturne tirsdag 3. november Sandefjord 

 

 
 
 
Neste møte – planlagt i uke 41  
 
Referent 
 
 
Ingvild Eckdahl 
Leder Vestfold O-krets 
 


