
 

 

                 
 

 
     Trones 10.09.2018 

 
Styremøte Verdal Orienteringsklubb 

 
Til stede: 
Inge Hafstad 
Mari Nubdal Frøseth 
Karl Arne Melby 
Kjell Lundsaunet 
Magnhild Kvaal 
Elin Sikkeland 
Lars Grindberg 
Per Grande 
 
Sak 1 
Gjennomgang av referat fra styremøte den 15.mars.  
Referat gjennomgått av Inge Hafstad 
 
Sak 2 
Komitérunde 
Statusgjennomgang fra alle komiteer. 

- Skihytta 
o Planlegging mannskap for høsten 
o Dugnad gjennomført på skihytta 
o Starter løyperydding for vintersesongen 

- Økonomi 
o Økonomigjennomgang av Karl Arne 
o Overskudd pr 01.09.2018 

- Kartkomite: 
o Revidering av kart I Blommen og på Røra 
o Kart Forbregd ferdig, arbeid med Inndal pågår. 
o Kart Vinne ferdig 
o Skal ha møte med Frode Strand i Verdal kommune angående spillemidler for kart Øra 

ifbm NM. 
- UTI 

o Gjennomført klubbleir, 21 deltakere. Bra arrangement. 
o Arrangementer går i henhold til plan. 
o VOK blir med og arrangerer idrettsskole i høstferien sammen med Verdal 

Freiidrettsklubb og Vuku IL i Vukuhallen. 1 dag med orientering, 1 dag med fotball og 
1 dag men friidrett. Bra arena for å vise fram orienteringssporten. 

o Premieutdeling for 2018 sesongen 14.10.2018 
o 63 påmeldte til Østersundstur. 
o Arbeider med å finne lokale til basistrening vinter. 

- Tur-O 
o Reduksjon I salg I 2018 mot 2017. 
o Starter tiltak for å få økning i 2019. 
o Mulig samarbeid med Tur for alle (kommunen) i forbindelse med stolpetrim. 
o Mulig samarbeid med Ti på topp. 

- Medie 
o Aktivitet både på Instagram og Facebook 
o Meldeposten er under planlegging. 



 

 

 
Sak 3 
Organisering av orienteringskretsene i Trøndelag. 
Styret diskuterte mail fra Atle Dengerud fra 25.juni 2018. Styret stiller seg tvilende til at en 
sammenslåing vil føre til en økning i aktivitet. Inge utarbeider forslag til uttalelse som sendes resten av 
styre og Kristian Midthjell for kommentarer. Endelig uttalelse godkjennes av styret i e-postrunde. 
 
Sak 4 
Invitasjon til Temakveld for idrettsanlegg og spillemidler. 
VOK prioriterer ikke dette. 
 
Sak 5 
Workshop orientering på Fornebu. 
Kretsen skal stille med en representant. VOK stiller ikke. Inge gir beskjed til Atle Dengerud.  
 
Sak 6 
Innkommet sak angående mulighet til å få dekt startkontingenter til andre idretter av VOK. 
Styret er enig om at dette vil åpne for mange typer arrangementer senere.  
Dette har ikke bare et økonomisk aspekt.  
Det vil være vanskelig å avgjøre hvor avgrensningen skal ligge. 
Styret velger å ikke innvilge støtte til startkontingenter i andre idretter. 
 
Sak 7 
Kartmøte 2018.09.21 O-forbundet arrangerer kartmøte i Porsgrunn 29.-30.september. 
Anton Bjartnes blir VOK sin representant? 
 
Sak 8 
Kompetansehelg 17 - 18 november på Gardermoen 
Styret og utvalg tar en runde for å sjekke interessen for dette. 
 
Sak 9 
NM-helg 2019 
Ole Morten, Per og Inge reiser på Arrangørseminar 21. oktober 2018 
Eget møte i hovedkomitéen sammen med TD’ere og løypeleggere senere samme kveld. 
Annonsering av NM-helgen 2019 i O-boka. 
For å bli mer synlig bestiller VOK en helsides annonse i O-boka. 
Mediegruppa hjelper til med utformingen av annonsen. 
Kostnaden går inn i budsjettet for NM arrangementet. 
 
Sak 10 
Volhaugkartet. 
Styret bestemmer at restlager av kartet overføres til skihytta. Og at inntektene av dette salget fremover 
går til skihytta. 
 
 
 
Lars Grindberg ref. 
 


