
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 06.04.2010 
 
Tilstede :  
Lars Fremstad, Inger Styrvold, Ole Petter Ruud, Trond Gjelstad og Anne L. Stenerud 
 
1. Styret i Vestfold o-krets, avklaring av roller og forventninger 
Styrets ansvar samt rollefordeling og forventninger må avklares og dokumenteres. Styret 
diskuterte et forslag fra styreleder og det ble besluttet at alle styremedlemmer skal gi 
tilbakemelding på dokumentet før det godkjennes endelig på neste styremøte. Ansvar : Anne 
 
2. Vedtekter og retningslinjer for Vestfold O-krets 
Vestfold o-krets må ha dokumenterte vedtekter og retningslinjer. Disse bør i første omgang 
være basert på NOF’s krav og retningslinjer, men bør også inneholde lokale løsninger og 
vedtekter. Det ble lagt frem et forslag som skal vurderes og bearbeides videre til neste 
styremøte. Ansvar : Anne 
 
3. Råd og utvalg 
Valgkomiteen hadde ikke kandidater til alle verv i rådene og styret fikk derfor mandat til å 
utnevne disse etter behov. Møtet gikk gjennom forslag fra valgkomiteen og så spesielt etter 
hvordan treningsrådet og rekrutteringrådet var satt sammen. Sportslig leder og 
rekrutteringsleder fikk mandat til å utnevne sine rådsmedlemmer. Styret påpekte at råd bør 
settes sammen av personer med tilknytning til aktiviteter og det bør videre vektlegges at flere 
klubber blir representert i ulike råd. Nye rådsmedlemmer meldes snarest til styreleder. 
Ansvar : Lars og Inger 
  
4. Protokoll fra kretsinget 
Protokollen fra kretstinget mangler vedtak på sak under pkt 8.1 KM-klasser. Det er styrets 
oppfatning at forslag ble vedtatt slik det står i protokollen. Dette føres derfor inn manuelt uten 
videre aksjon. Det ble besluttet at protokollen fra kretstinget skal legges ut i et dokumentarkiv 
på hjemmesiden. Det ble videre besluttet at referater fra styremøtet også skal legges ut i dette 
arkivet. Ansvar : Anne 
  
5. Regnskap 
Ekstern regnskapsføring medfører en konstant forsinkelse og til tider manglende økonomisk 
oversikt. Styret ønsker å holde regnskap og bokføring selv, men for å kunne overta 
kontorettigheter må organisasjonen registreres under frivillighetsregisteret i Brønnøysund. 
Styret vedtok at styreleder skal sørge for registrering og at vi deretter overtar regnskapet. 
Ansvar : Anne 
 
Møtet gikk deretter raskt gjennom regnskapet slik det er ført frem til 06.04.2010. 
   
6. Kartarbeider 
Styret er meget fornøyd med valg av ny kartleder og ønsker at hun skal presentere sine tanker 
om videre arbeid på nest styremøte. Ansvar : Anne  
 
 
  



7. Hjemmesiden 
Styret ønsker å benytte hjemmesiden for kommunikasjon med klubbledere og aktive o-løpere. 
Dette krever at all relevant informasjon må legges ut på hjemmesiden. Alle styremedlemmer 
er ansvarlig for dette og bidrag skal leveres til Ole Petter (helst i pdf-format). Så snart det 
kommer en nyhet på hjemmesiden vil styreleder sende et varsle til alle klubbledere. På denne 
måten kan klubbledere slippe å aktivt følge med på kretses hjemmeside, samtidig blir alle klar 
over hvor vi kan finne informasjon. Ansvar : Alle styremedlemmer 
   
8. Logo konkurranse 
Kretstinget påla styre å utlyse en logokonkurranse slik at Vestfold o-krets får egen logo. 
Styret har besluttet at følgende evalueringskriterier skal danne grunnlag for valg av logo : 
Logo for Vestfold o- krets skal være enkel og stilren i formen. Dette for å sikre god kvalitet 
ved trykking. Fargene bør være klare og rene og det bør være mulig å trykke logoen i svart / 
hvitt uten at den mister signalverdi. Det presiseres logen vil være kretsens eie. Vinner av 
konkurransen vil få tildelt heder og ære! Frist for innlevering av forslag er satt til 01.06.2010.  
Det er klubbleders ansvar å kommunisere dette videre i egen klubb. Ansvarlig : Anne 
 
9. Planer videre / satsningsområder 2010 
Dette punktet ble drøftet underveis i møtet og det ble besluttet at eventuelle forslag må 
forberedes og legges frem som en konkret sak før styret kan gå videre med vurdering. Ellers 
er styret åpen for tanker og ideer som foreløpig ikke kan konkretiseres, men da blir de 
behandlet som drøftinger og da uten beslutning. 
 
10. Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt, bare at Anne glemte å servere kaffe og te til kaken.... 
 
11. Neste møte 
Neste møte avholdes i Larvik sitt klubbhus torsdag 03.06.2010 klokken 20-22. Anne kaller 
inn og Lars baker..... 
 
 
Hilsen Anne 


