
Protokoll
Styremøte nr. 3 — 2017

Norges Orienteringsforbund

Dato: 4. april 2017
Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:
Astrid Waaler Kaas (AWK)
Per Olav Andersen (POA)
Sondre Sande Gullord (SSG)
Dag Kaas (DK)
Per Einar Pedersli (PEP)
Gunhild Bredesen (GB)

Lasse Arnesen (LA)

Forfall:
Ida Kierulf Dirdal (IKD)
Kjell Einar Andersen (KEA)

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem (på telefon)

generalsekretær

varamedlem
varamedlem

Sak 21/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling
President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 3 — 2017

Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste med tre orienterings
saker i tillegg. (Informasjon fra IOF, informasjon om jenteprosjektet samt invitasjon til
Barents Games).

Sak 22/2017 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr. 2 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak
Forbundsstyret har tidligere besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.
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Sak 23/2017 Oppfølging av seminar adm/styret
Under seminaret for NOFs administrasjon og styre, «sammen skal vi drive NOF
videre», kom det fram ønsker om en klar rollefordeling mellom styret og
administrasjonen, og en tydelig prioritering av arbeidsoppgaver for den enkelte
ansatte i administrasjonen.
Generalsekretær presenterte en oversikt over hvem som gjør hva i NOFs
administrasjon.
Med dette som bakgrunn diskuterte styret hvilke arbeidsområder NOF (styret +
administrasjonen) MÅ og KAN arbeide med. Styret definerte hvilke oppgaver det er
ønskelig at NOF skal arbeide mer med og hvilke oppgaver NOF skal arbeide mindre
med.

Vedtak
Med bakgrunn i felles seminar mellom styret og administrasjonen ber styret
generalsekretær om å gjennomføre en prosess med administrasjonen hvor
arbeidsområder og dertil hørende arbeidsoppgaver defineres. Oppgavene deles inn i
MÅ oppgaver og KAN oppgaver. Styrets føringer legges til grunn. Målsettingen med
prosessen er å bidra til samhandling mellom styret og administrasjonen for å nå felles
mål i Strategi 2020. Prosessen skal føre til en klar arbeidsdeling mellom styret og
administrasjonen og en tydelig prioritering av arbeidsoppgaver for den enkelte.

Sak 24/2017 Retningslinjer for kommunikasjon
Generalsekretæren presenterte et utkast til retningslinjer for kommunikasjon mellom
styret og administrasjonen.

Vedtak
Retningslinjer for kommunikasjon mellom styret og administrasjon vedtas med
endringer som fremkom i styremøtet. Generalsekretæren bes følge opp
retningslinjene med administrasjonen.

Sak 25/2017 Nasjonalt og internasjonalt konkurranseprogram
Med intensjoner om å øke synligheten og tiltrekke et bredere publikum til o-sporten
har Norge frontet at vi ønsker å innføre flere «first-to-finish» - distanser, både
nasjonalt og internasjonalt. Styret diskuterte hvordan arrangører kan prioritere flere
"first to finish" løp. IOF har gitt Norge frist til 15.5 med å presentere ønsket program
for WorldCup 2018. Her ønsker styret at det skal arrangeres jaktstart.

Vedtak
Styret vil øke andelen av jaktstart og fellesstart konkurranser både nasjonalt og
internasjonalt. Norge vil arbeide aktivt internasjonalt for å øke antall "first to finish"
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konkurranser i World Cup for derved å øke sjansen for å få det inn i VM programmet i
framtiden.

Sak 26/2017 Status skolegruppe
Arbeidsgruppen er blitt mindre etter at Terje Rønning og Thorstein Sigjurdsson har
trukket seg. Gruppen jobber nå med et web-publiseringsverktøy som skal gjøre det
enklere å hjelpe skolene med å undervise i orientering. Verktøyet skal testes ut som
en pilot i noen få utvalgte skoler. GB demonstrerte verktøyet, som var enkelt og
informativt.

Det er nå 130 arrangører som har vist sin interesse for World Orienteering Day
(WOD) .

Vedtak
Forbundsstyret tok statusrapporten fra arbeidsgruppen for skole til etterretning.

Sak 27/2017 Status VM 2019
VM-styret har ansatt Per Bergerud som daglig leder i VM Orientering 2019. Han
begynner 18. april. POA redegjorde for status i arbeidet med VM 2019. Styret vil
følge VM 2019 tett og med spesielt fokus på fremdrift i planleggingen og finansiering.
Styret har stor tiltro til at daglig leder vil bidra positivt i arbeidet. Det er avtalt møte
mellom VM 2019 og NOF i slutten av april.

Vedtak
Forbundsstyret tok statusrapporten fra VM 2019 til etterretning.

Sak 28/2017 Orienteringssaker
1. Møte med NRK og TV2. Positivt møte med TV2. De viste interesse for

orientering, og vi kan forvente rask tilbakemelding.
2. Ledermøte i NIF. SSG og AWK var til stede og refererte fra møtet.
3. Møte med Stolpejakten. LA stiller i styremøte i Stolpejakten i begynnelsen av

mai, med ønske om et tettere samarbeid.
4. Møte i departementet om finansiering av egenorganisert aktivitet. LA og SSG

holdt innlegg, og har fått gode tilbakemeldinger fra flere hold.
5. Møte i toppidrettsutvalget. DK refererte fra møtet.
6. Rent Særforbund. NOF er nå godkjent som Rent Særforbund, og har allerede

innført flere av tiltakene i Handlingsplanen.
7. Personalsaker. Erik Rønstad er ansatt i vikariat som landslagskoordinator

Side 3 av 4

nonazne //1OV~ .-,14)1118 .\4)



8. AWK informerte fra møte i IOF Council. Den nye kartsandarden ISOM 2017 er
vedtatt. Spørsmål om bruk av målestokk er nå flyttet fra kartnormen til
konkurransereglene.

9. DK redegjorde for fremdriften i jenteprosjektet. Birgitte Husebye gjør en god
jobb med å sikre regional/lokal forankring. Det settes i gang aktiviteter.

10. Invitasjon til Barents Games. Det er ønsket at representanter fra NOF
representerer i Barents Games i september.

Sak 29/2017 Eventuelt

I ngen saker under aktuelt.

64 144/4. 
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Astrid Waaler Kaas
President

Per Olav Andersen Son re Sande Gullord
Visepresident

f

Per Einar Pedersli Dag Kaas
Styremedlem Styremedlem
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