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styremedlem
styremedlem
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generalsekretær
assisterende generalsekretær
administrasjonen (sak 32 og 35)

Sak 29/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 30/2022 Godkjenning og signering av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.
Vedtak
Forbundsstyret vedtar å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 4 – 2022.
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Sak 31/2022 Delegeringsreglement
Saken ble presentert av LS
Bakgrunn
Ifølge loven vår skal NOF ha et delegeringsreglement som beskriver hvilke oppgaver styret i
perioden ønsker at andre skal ha delegert myndighet til å utføre.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok delegeringsreglement for inneværende tingperiode.

Sak 32/2022 Avvik fra seedingsregler under NM sprint
Saken ble presentert av JAJ
Bakgrunn
I forbindelse med NM sprint i Skien 22.juni er det noen klare ønsker/føringer fra NRK.
Disse er til en viss grad ikke helt i samsvar med våre konkurranseregler.
Det er derfor ønskelig at styret vedtar at avvik fra normale retningslinjer er OK.
Vedtak
Styret er positive til at det gis dispensasjon til å fravike normale seedingskriterier i NM sprint i
Skien 22.juni og overlater til administrasjonen å gjøre dette på en god måte både for
deltakere, produksjon og TV seere. Utøvere må informeres om startordningen i god tid før
arrangementet.

Sak 33/2022 Deltagelse på arrangementer og tur-o
Saken ble presentert av ØH
Foreløpige tall viser at det har vært god aktivitet i oppstarten av turorienteringssesongen,
med en markant økning i antall nedlastinger av app, antall turer, antall klipp, samt salg
digitalt. Det er også flere arrangører enn i fjor. Siden det fortsatt er mye salg av tradisjonelle
tur-o-konvolutter, er det vanskelig å si noe presist om hvordan vi ligger an totalt sett med
tanke på antall deltakere og total omsetning.
Når det gjelder ordinære o-løp viser tall fra Eventor at vi så langt har hatt ca 21.000 starter i
2022, mot 20.000 i 2019.

Sak 34/2022 Utvalg og grupper i NOF
Saken ble presentert av LS.
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Bakgrunn
Styret bes avgjøre hvilke utvalg og arbeidsgrupper vi skal ha i tingperioden og rutinene rundt
disse. Ansvar for de ulike utvalgene og arbeidsgruppene må fordeles.
Styret diskuterte hvorvidt vi bør redusere antall utvalg. Det var enighet om at det på en del
områder kan være mer hensiktsmessig med arbeidsgrupper som utgår fra administrasjonen
eller eventuelt sorterer under et utvalg. Enighet om at vi har behov for å gjøre en fullstendig
gjennomgang av utvalg og arbeidsgrupper.
Vedtak
Styret ber administrasjonen utarbeide til neste møte et forslag til utvalg og arbeidsgrupper
som best vil kunne tjene målsetningene i NOFs strategi og administrasjonens handlingsplan
for kommende periode.

Sak 35/2022 Forskrift som definerer hva som er forbudt i
orientering
Saken ble presentert av JAJ.
Etter at IOF endret sitt regelverk og flyttet beskrivelse av hva som er forbudt å passere på et
orienteringskart fra kartnormene til IOFs konkurranseregler, har vi i Norge i prinsippet ikke
hatt noe regelverk for dette.
For å slippe en noe «tungvint» prosess med oppdatering av konkurranseregler så kan en
løsning være at NOFs styre vedtar en forskrift som definerer hva som er forbudt å passere i
orientering.
Vedtak
Styret ber administrasjonen utforme forslag til forskrift som definerer hva som er forbudt å
løpe på eller passere på orienteringskart.

Sak 36/2022 Orienteringssaker
Tiltaksplan
ØH informerte om administrasjonens arbeid med handlingsplan/tiltaksplan. Den vil bli
presentert på neste styremøte.
Enyjakt
SB orienterte om konseptet Enyjakt, en turorienteringsdag i mai/juni som vil være et
samarbeid mellom klubber og lokale Skoda-forhandlere.
Samordnet rapportering
ØH orienterte om status. Pr dd er det registrert i underkant av 20.000 aktive.
Administrasjonen skal kommende uke ringe rundt til klubber som har rapportert tall som
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avviker vesentlig fra forrige rapport, og til de som har glemt å rapportere. Vanligvis betyr
denne ringerunden en økning i aktivitetstall.
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