
 

 

Styremøte 7. des 2016 
Til stede: Arnfinn, Nils Harald, Jon Vegard og Tove 

Forfall: Hilde 

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte.  

Godkjent! 

Sak 2 Tilbakemelding fra kretsledermøtet  

- NOF arbeider nå bl a aktivt med å forenkle arrangement (Flex-o-løp), og med å synliggjøre o-

sporten mer i media framover til VM i Østfold. Jenteprosjktet er en annen nysatsing. 

- En del forslag til regelendringer i forbindelse med NM ble lagt fram av Hordaland o- krets. 

Noen ble vedtatt f.eks at man skal prøve med B-finale på mellomdistansen. 

- Vår sak om VDG-arbeid førte til en grundig diskusjon og mange gode innspill. 

Foreløpig gjør vi ikke noe på kretsnivå med VDG-infoarbeid, men vi må følge med på høringer vedr. 

verneområder. (Kanskje innslag på lagledermøtet til våren) 

Sak 3 Tilbakemelding fra årsmøtet i Mjøs-o 

Her skulle Hilde hatt et referat. 

Sak 4 Forberedelser til tinget 5. feb 

- Innkalling. Tove sender ut! (GJORT) 

- Servering LOK. Tove kontakter styret i LOK 

- Årsrapporter - alle skriver sin del (BOK, TEK og TUK) og sender til Nils Harald innen 10. januar 

- Lovendring - vi må tilpasse oss NIFs lovverk og Onno har laga et forslag som Nils Harald 

reinskriver 

- Endring av KM-klassene - vi vil ha 10-årsklasser også på langdistansen. Hils Harald har skrevet 

et forslag. 

- Gjest: en fra NOF? De har sagt at de skal besøke tingene i vinter. DA trenger vi ingen annen 

gjest. 

- Medaljeutdeling - Nå har vi fått tak i nye KM-medaljer, og laga vil få sine på tinget  

- Bragdpremie - Vi mener at Kristine Kravdal fortjener den for 2016 i og med at hun fikk gull, 

sølv og 4.-plass i hovedløp i år 

- Valgkomiteen må i arbeid. Tove kontakter leder, Tommy Gullord. Medlemmer er Tor Trøan 

og John Birger Skansen 



 

 

-  

Sak 5 Evt 

- Møte med Hedmark (på Skype?) 

o Felles KM-turnus 

o Felles o-trolleir 

o Mjøs-o-finansiering 

- Neste styremøte blir 18. januar, og vi vil da prøve å få til et møte med Hedmark samtidig 

- Det blir stolpejakt i Vågå og på Otta til neste år! 

- Gjø-Vard arrangerer KM sprint og mellomdistanse 17.-18. juni 

 

Tove Bakken, ref 

 

 


