
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 12.05.2011 
 
Tilstede : Trond Gjelstad, Ole Petter Ruud, Per Erik Larsen og Anne L. Stenerud 
Forfall : Anne Lise Andreassen 
 
1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat 
Ingen kommentarer. 
 
2. MOT TV : tildeling av midler 
Styret har mottatt svar på søknad om midler fra NOF. Vestfold og Telemark vil få en samlet 
støtte på 25.000,- til sine felles aktiviteter. Pengene er proratert på de aktiviteter som lå til 
grunn i søknaden, og det innvilges dermed følgende : 

• O-troll leir : 3000,- 
• Vintersamling : 1500,- 
• Vårsamling Larvik : 3000,- 
• KM samling i mai : 1500,- 
• Hovedløpssamling : 11.250,- 
• Høstsamling : 3750,- 
• MOT TV Cup : 1000,- 

Dette er en samlet bevilgning for de to kretsene og det må derfor avklares om alle beløp skal 
splittes i to eller om kostander og inntekter skal føres felles over en konto/krets. Anne 
avklarer dette med Egil Ronæs i Telemark krets. Utbetaling av midler skjer etter vanling 
utgiftsregnskap med tilhørende bilag.  
 
3. Juniorgruppa : organisering og aktiviteter 
Styret har mottatt svar på søknad om midler fra NOF. Vestfold har fått tildelt 15.000,- som 
aktivitetsstøtte til juniorgruppa. Juniorgruppa har bedt om følgende disponering : 

• Treningssamling i Spania : 5000,- 
• NM sprint og mellomdistanse i Arendal : 2500,- 
• NM uka med tilhørende forberedelser : 5000,- 
• NM stafett og Craft Cup i Asker : 2500,- 

Styret godkjenner denne fordelingen og vil støtte aktivitetene etter vanlig utgiftsregnskap med 
tilhørende bilag. Dersom Juniorgruppa gjennomfører coachingprosjektet vil dette kunne 
utløse ytterligere 20.000,- i støtte fra NOF. Per Erik Larsen er i dialog med juniorlederene om 
dette, og styret avventer tilbakemelding. Ansvar : Per Erik 
 
4. Økonomi 
Trond orienterte om økonomiske forhold. Kretsen har en post utestående fra 2010. Styret 
besluttet å avvente eventuell purring til høsten. Klubbavgifter skal sendes ut så snart vi får 
medlemsrapport fra NOF. Trond vil etterlyse denne. Ansvar : Trond 
 
5. Ny hjemmeside for kretsen 
Vestfold Orienteringskrets har fått ny hjemmeside under www.orientering.no. Se under 
kretser og velg Vestfold. Ole Petter sørger for at alle relevate dokumenter flyttes over og 
deretter slettes den gamle hjemmesiden. Styret ber om at alle klubber oppdaterer sine linker 
slik at de peker mot den nye hjemmesiden. Ansvar for hjemmesiden : Ole Petter 
 

http://www.orientering.no/


 
6. Etablering av jury 
I henhold til Konkurransereglene punkt 14.1 skal kretsen oppnevne jury til alle nasjonale løp, 
KM og andre kretsløp/nærløp. Styret velger en enkel løsnig og etablerer en fast jury bestående 
av leder, nestleder og teknisk leder. Vara til jury skal primært velges fra kretsens gruppe av 
teknisk delegerte (TD), men ansvarlig TD for det aktuelle løpet kan ikke velges. Denne 
praksis må bekrives i Instruks for styret og råd i Vestfold krets. Ansvarlig : Anne 
 
7. Ny kontoavtale 
DnB NOR gir frivillige organisasjoner tilbud om rimelig kontoavtale under konseptet Partner 
Basis. Denne avtalen medfører ingen faste månedsavgifter og vil derfor være gunstig for vår 
organisasjon. Anne sørge for at eksisterende avtale konverteres til Partner Basis.  
 
8. Kart trykk : innrapportering til NOF 
NOF har bedt om årlig innrapportering av antall kart som printes til K-løp og nærløp. Teknisk 
ansvarlig følger opp dette med de autoriserte karttrykkerene i kretsen og sørger for at de 
legger til side et eksemplar av hvert trykk og at antall rapporteres samlet til NOF innen 
01.01.2012 som angitt i skrivet fra NOF. Saken følges opp i kartrådet. Ansvar : Ole Petter  
 
9. Rekruttering 
Anne Lise var forhidret fra å delta, men hadde meldt inn status i forkant av møtet. Arbeidet 
med plakaten går videre, men lansering utsettes til høsten. Det planlegges da også en  samling 
for tur-o ansvarlige i kretsen i den hensikt å dele og videreutvikle beste prasis.  
 
10.  KM medaljer 
Ole Petter tar en opptelling etter KM helgen og sørger for bestilling etter behov. Det skal 
følge en kretsjakke med medaljene slik at den som deler ut medaljer er tydelig representant fra 
kretsen. Anne sørger for at jakken kommer på plass i medalje-esken. Ansvar : Anne. 
  
11. Oppfølgingslisten 
Rask gjennomgang av følgende punkter på oppfølgingslisten : 

• Kartoversikt i kretsen. Arbeidet pågår og modell er under arbeid. Ole Petter 
• Etablere beste praksis for kartarbeider i klubbene. Pågår. Ole Petter. 
• Lov for Vestfold Orienteringskrets skal legges ut på den nye hjemmesiden. Ole Petter. 
• Søknad om støtte fra Vestfold Idrettskrets, innen 01.06.2011. Anne  

 
12. Eventuelt 

• KM går som planlagt i Larvik, men da i et annet terreng ettersom det opprinnelige 
terrenget beholdes sperret frem til natt NM til høsten. 

• Blodslitet er flyttet i tid og faller nå sammen med Marum-Mila. Kretsen og berørte 
klubber er ikke orientert om endringen og det er uheldig. Styret har forståelse for at 
endringer kan forekomme, men da må NOF sørge for informasjon til berørte parter. 
Trond tar dette opp med NOF. 

• Larvik Sport 8 stafetten er flyttet til lørdag 29. oktober i etterkant av natt-NM. 
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 


