Nordland Orienteringskrets

Protokoll for Nordland Orienteringskrets’ Kretsting 2009
Skogvoktergården, Storjord i Saltdal, fredag 29. januar 2010

Sak 1
Åpning ved formann Lars Reitan.
Frammøtte:
Ståle Steffenrem
Kristian Hines
Ingar Solberg

Herringen IL
Herringen IL
Olderskog IL

Inger Lise Pettersen
Arnulf Villmo

Korgen IL
Korgen IL

Eli Ringdalen
Ole Morten Wie

Mo OK
Mo OK

Håvard Berg

Tverlandet IL

Marit Johnsen
Carl B. Bjørseth
Edvin Berg
Torkjel Irgens
Jan Prytz

B&OI
B&OI
B&OI
B&OI
B&OI

Bjørn Myrvang

Bjerkvik IL

Reinert Aarseth
Thomas Eidsmo

Nordland idrettskrets (gjest)
Freidig IL (gjest)

Jan Kåre Vatne
Åge Mohus
Wenche Hjelmseth
Lars Reitan

Mo OK (styret)
B&OI (styret)
Mo OK (styret)
B&OI (styret)

Jan G.Buvik

Korgen (kons.)

Sak 2
Godkjenning av innkalling og saksliste: Ingen innsigelser.
Sak 3
Valg av møteledelse: Lars Reitan ble valgt til møteleder. Åge Mohus til å føre referat,
dessuten to protokollunderskrivere: Torkjel Irgens og Marit Johnsen.
Referat – 08.02.2007 – Åge Mohus
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Sak 4. Norsk orientering: Strategiplan og fremtidig organisering
Innledning til diskusjon v/Lars R.
Ny profil: ”Norsk orientering”
Viljeserklæringer 2010-12: ”Idrett for alle”, ”Gode idrettsopplevelser nær naturen”.
Slagord fortsatt: ”Vilt, vakkert, rått”.
-

Nedgang i medlemstall nasjonalt fører til nedgang i økonomibasis, som igjen
impliserer org. endringer.
Vil beholde kretsene slik de er – inntil videre.
Nye oppgaver for krets – og noen andre faller ut.

Oppgaver for krets:
- Utvikle o-sport og klubber
- Utvide o-sport med nye klubber
- KM (inkl. ungdomssamlinger)
- Skoleaktivitet og rekruttering
- Løpsarrangement og nettsider
- Forvalte og utnytte ressurser (JG)
Utgangspunkt for debatt: Hva trenger klubbene kretsen til? Hva trenger NOF kretsen til?
JGB. Nordland burde bestått av tre distrikt..
LR. Ressursperson (ansatt) bør brukes til aktivitet – ikke til adm/repr. (hvor andre kan gjøre
en jobb – gratis).
CBB: Uten kretsen snevres o-sporten inn til noe lite og lokalt. Vi selger oss for billig i forhold
til skoleverket. KM er viktig.
HB: Nordland orientering har virkelig noe å by på – bør være stolt av det, utvikle og ”selge”.
ER: Kretsen hindrer at ungdom slutter ved tilgang til et større miljø.
OMW: Samlinger er stort. Kretssamlinger, nasjonale samlinger (O-landsleir, H-løp). Ellers i
pakt med CBB’s synspunkter.
Ambisjoner og mål?
OMW: Fylle et klasserom på o-landsleir/ o-festival fra klubb, fra krets? Det blir nærmest
automatisk gode løpere av slikt.
LR. Det foreslås omlegginger av o-landsleir og h-løp til noen faste leirsteder og splitting av
arrangementene. H-løp på høsten. Vår holdning er ett arr. og heller krympe omfanget.
Sak 5. Årsmelding Nordland Orienteringskrets 2009
Årsmeldinga ble gjennomgått av LR, men uten direkte opplesing av teksten.
Ingen vesentlige kommentarer.
JGB tok en gjennomgang av tabellene og sørget også for at innspill og korrigeringer til
årsmeldinga ble notert direkte inn i dokumentet.
Årsmeldinga enstemmig vedtatt
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Sak 6. Regnskap 2009
EB tok i egenskap av regnskapsfører en gjennomgang av oppsettet m/noter. Årets drift viser et
underskudd på 18783 kr (12029 kr m/finansinntekter). Utestående fordringer pr 31/12 er på
79770 kr.
Med regnskapet fulgte en revisjonsrapport; og regnskapet anbefaler avskriving av en
momsrefusjon mot egenkapitalen (16890 kr).
Regnskapet enstemmig vedtatt
Sak 7. Handlingsplan og budsjett 2010
Her henvises det på noen punkter til påfølgende Fagdag og resultater herfra (referat).
ER. Foreslår å styrke NNM med nasjonal senior/junior- cup. Nordlands-cup m/ledertrøyer
(vedtatt).
Framlagte budsjett etter kort debatt vedtatt med tilsagn fra tinget om en del justeringer (notert
inn direkte i dokumentet under møtet av JGB).
Sak 8. Innkomne saker
Styrets forslag om å beholde kontingentsatsene uendret ble bifalt.
Sak 9. Valg
Litt rot ang. funksjonstider for de enkelte innvalgte ble diskutert og må finne sin avklaring i
etterkant.
Styret
Lars Reitan
Wenche Hjelmseth
Jan Kåre Vatne
Åge Mohus

Bodø
Mo
Mo
Bodø

1 år
1 år
2 år
1 år

Varamedlemmer
Kristian Hines
Ole Morten Wie

Herringen
Mo

1 år
1 år

Ungdomsutvalg
Petter Jakola
Ida Hegreberg
Jakob Skogan

B&OI
B&OI
B&OI

1 år
1 år
1 år

Revisor
Per Dahlhaug
Mathias Kristiansen
Ingar Solberg
Tore Kolstad

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

1.revisor
2. revisor
1.vararevisor
2.vararevisor

1 år
1 år
1 år
1 år
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Eli Ringdalen
Arild Hegreberg
Sturla Sjåvik
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1 år, leder
2 år
3 år

Mo OK
Bodø
Olderskog

Avslutning
Gjest Reinert Aarseth fra Nordland idrettskrets fikk ordet. Han pekte på følgende:
- God diskusjon om hva kretsen skal være.
- Savnet kanskje et pkt. om kurs/skolering som idrettskretsen er svært opptatt av – og
har ressurser til å bistå med.
- Idrettskretsen holde hus på Aspmyra i Bodø og har eller nær kontakt med
fylkeskommunen.
- Aktuelt prosjekt for tiden: ”Sprekere skolebarn”.
- Hovedaktivitet år drive idrettspolitikk (på fylkesnivå) og prioritere anlegg.
- Lav innvilgelse på anleggssøknader – langt etterslep (tippemidler).
- Håper å få møte på fylkesstinget på tema, folkehelse.
- Folkehelse og barneidrett i fokus for tida.
- Er tilgjengelig via e-post: reinerta@spnett.no.

-------------------------------Åge Mohus (referent)

-------------------------------1. underskriver

---------------------------------2. underskriver

