
MØTEREFERAT   
ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS 

 

Tema  Styremøte nr.1, Januar 2020 
Tid og sted Tirsdag 21 januar 2020, kl:17:00 

Grenserittets lokaler, Halden  

Til stede Jens Erik Mjølnerød (leder), Chatrine Amundsen 

(kretssekretær), Kjell Lunde (Teknisk), Ida Katrine 

Thoresen (ungdom og rekrutt), Jakob Torgersen 

(Ungdomsrepresentant). 

Ikke til stede  

Referent Chatrine Amundsen 

Møteleder Jens Erik Mjølnerød 

Neste styremøte  17.Mars 2020, KL:17:00, Grenserittets lokaler, 

Halden. 

 
 
Sak/vedtak Ansvar Frist  
Godkjenne siste møtes referat: 
  
Ok. Godkjennes og legges ut.  

 
Chatrine 

 
 

Kretstinget: 
 Agenda: 

1. ÅPNING 
2. GODKJENNING AV MØTEINNKALLING 
3. GODKJENNING AV FULLMAKTER 
4. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE 

PROTOKOLLEN 
5. PREMIER OG UTMERKELSER  
6. ÅRSBERETNING 
7. REGNSKAP  
8. FORSLAG   
9. KM ARRANGØRER 
10. BUDSJETT  
11. VALG  (der av delegater til NOF tinget 2020) 
12. BESTEMME NESTE ÅRS KRETSTING 
13. ORIENTERINGSSAKER  
14. AVSLUTNING 

- Orienteringssaker fra kretsstyret 

 
 
 

 
 



Årsberetningen: 
Fått god hjelp i år til å skrive deler av beretningen. Inkludert 
en del bilder og aktivitet rundt turer og WOC 2019. 
Forventer å ha beretningen ferdig torsdag kveld og klar til 
oversendelse til styret.  
Må sendes ut til øvrige senest søndag 26 januar, men helst 
lørdag 25 januar, for å overholde 8 dagers fristen.  
 
Har til regnskapet for 2019 lagt ved to sider med verbale 
forklaringer om regnskapet, der det er store avvik fra 
budsjetterte inntekter og kostnader.  

 
 
 
 
Chatrine 

 
 
 
 

Økonomi 2019 og Budsjett 2020 

2019 har vært et godt økonomisk år for kretsen, og 
vi går i år med et solid overskudd. Dette lover godt 
for ungdomsarbeid og kompetanse heving i kretsen 
de neste årene.  

Regnskap og budsjett er lagt ved i årsberetningen 
og legger opp til god aktivitet også i 2020.  

 
Chatrine 

 
 
 
 
 

   
Eventuelt: 

• Arven etter VM: Hva skal vi gjøre for å ta med 
oss arven etter VM? Kretsen legger opp til en 
sommerfest lørdag 22 august med egne 
barneaktiviteter, kreative work shops, moro 
løp, grilling og sosialt. Styret fungerer som fest 
komite og rekrutterer fra klubbene øvrig hjelp.  

• Ungdomsrepresentanten vil i 2020 utvikle 
omfanget av oppgaver for å lære mer av 
hvordan organisasjonen fungerer. Sosiale 
medier, ungdomssamlinger og treninger og 
hjemmesider er noe av hva som skal utforskes 
i 2020.  

 
 

  

 
 
Referent, Asta Chatrine Amundsen, 22.01.2020. 


