
REFERAT FRA A RSMØTE/SESONGSLUTTMØTE  

Møtet ble holdt i Sandnes Sparebanks lokaler på Forus onsdag 5. november 2014 kl. 18.00.  

Saksliste 

1. Åpning av møtet 

Leder Eli Stokka åpnet møtet og ønsket velkommen. 

2. Årsrapport fra utvalget 

Utvalgsmedlemmene leste hver sin årsrapport. Disse er lagt ut på hjemmesiden. 

3. Saker til behandling 

Det ble meldt inn følgende forslag for behandling på møtet (innen fristen): 

Forslag 1 fra Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 

 Ny- og trimklassene i BM individuelt teller som rankingløp i årsrankingen 

O-utvalgets vurdering: 
Bedriftsmesterskapet er skilt fra rankingen og vi ønsker å fortsatt ha det slik. Vi oppfordrer arrangør 
til å få sponset gavekort eller lignende og trekke dette/disse blant løperne. Rankingføringen kan være 
teknisk utfordrende – mer manuell jobb. 

Konklusjon:   
Dagens regler for BM individuelt opprettholdes, Ny- og Trimklassene telles ikke med i rankingen. 

Forslag 2 fra Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 

 Løpsleder gis ikke anledning til å løpe i "eget" løp 

O-utvalgets vurdering: 
Vi ser ikke problem med at løpsleder løper før arrangementet starter, som en kontroll av løypen, 
men ikke som deltakende løper. Dette gjelder også de som har vært i befatning med løyper og 
postplasseringer. 

Konklusjon: 
Løpsleder skal være til stede under hele arrangementet. 

 Forslag 3 fra Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 

 Forbud med hund under løp 

O-utvalgets vurdering: 
Ifølge NOFs regelverk § 12.1.3 er det ikke tillatt å ta med hund i løypa. Stiller man med hund på løp 
skal man stoppes ved start. 

Konklusjon: 
Det er forbudt å ta med hund i løypa. 

Forslag 4 fra Rune Karstensen, ExxonMobil BIL 

 Kontroll av løypetrykk for å hindre at gode og viktige kartdetaljer skjules 



O-utvalgets vurdering: 
Vi er enige i at trykk ikke bør dekke viktige detaljer. Ring kan åpnes litt og strekene bør en prøve å 
unngå over viktige detaljer. Dette er arrangør og trykker sitt ansvar og de oppfordres til å ha fokus på 
dette ved tegning av løyper. 
Arrangøren bør ha to personer som sjekker løyper og kart, da kan dette være en del av kontrollen. 
Viser også til løypeleggerbok – her kan en få gode tips og råd. 

Konklusjon: 
Årsmøtet støttet o-utvalgets vurdering. 

Forslag 5 fra Ragnhild Auglænd, valgkomitéen 

 Avklare regler for valgkomitéen 

O-utvalgets vurdering: 
Vi har følgende forslag: 
 
O-utvalget 
Utvalget har fem medlemmer som velges for to år om gangen, der to og tre medlemmer velges annet 
hvert år. Valgkomitéen har ansvar for å finne kandidater. 
 
Premiekomitéen 
Komitéen har tre medlemmer. De som sitter i komitéen i dag er blitt valgt inn uten tidsperspektiv. Vi 
foreslår at disse velges for to år om gangen, der ett og to medlemmer velges annet hvert år. Valg-
komitéen har ansvar for å finne kandidater. 
 
Valgkomitéen 
Komitéen har to medlemmer. Vi foreslår at disse velges for to år om gangen, der ett og ett medlem 
velges annet hvert år. O-utvalget har ansvar for å finne kandidater. 

Konklusjon: 
Det innføres 2-års perioder for alle komitéer.  
I premiekomitéen tar Øyvind Egeskog ett år ekstra før han står på valg. Han står på valg i 2016, de to 
andre står på valg i 2015. 
Valgkomitéen tar ett år til. I 2015 blir det valg på et medlem for 1 år og et medlem for 2 år. 
Ingen endringer for O-utvalget. 

Kaffepause 

Forslag 6 fra O-utvalget 

 Deltakelse uten forhåndspåmelding 

O-utvalgets vurdering: 
Bruk av Eventor til påmelding vurderes som uaktuelt. Våre undersøkelser viser bl.a. at dette systemet 
er tilpasset arrangører tilknyttet NOF og ikke så godt egnet for bedriftsorienteringen. 
 
O-utvalget foreslår derfor heller at forhåndspåmeldingen fjernes. Dette tiltaket vil forenkle arbeidet 
for både arrangører og oppmenn. Forslaget blir presentert og diskutert på årsmøtet. 

Konklusjon: 
Dette er en oppfølging av forslaget til fjorårets årsmøte om å innføre påmelding via Eventor. 
 
Ommund presenterte forslagets fordeler og ulemper mer inngående, med påfølgende diskusjon og 
tilbakemeldinger. Det kom frem mange synspunkter på saken. Oppmennene oppfordres til å gi 



tilbakemelding til leder@bisori.org i løpet av november 2014 med vurdering av positive og negative 
sider av en slik løsning. 
 
O-utvalget fikk støtte til å se nærmere på de økonomiske sidene av dette og å arbeide videre med 
tanke på å innføre en slik løsning i 2015 eller 2016. 
 
Rankingfører arbeider videre med å tilrettelegge for at den tekniske delen skal fungere med kun én 
PC, uavhengig av om det blir forhåndspåmelding eller ikke. 
 
Det vurderes også å innføre et utjevningsfond, slik at arrangører av løp med forholdsvis få deltakere 
får tilført midler fra utjevningsfondet. Fordelingen av utjevningsfondet vil skje etter endt sesong. 

4. Innstilling/valg av nye utvalgs- og komitemedlemmer 

O-Utvalget: 
Ommund Bakkevold, gjenvalgt for 2 år 
Steinar Amundsen, gjenvalgt for 2 år 

Premiekomiteen: 
Øyvind Egeskog, gjenvalgt for 2 år 
Arvid Thorsen. gjenvalgt for 1 år 
Ingunn Anda Haug, gjenvalgt for 1 år 

Valgkomitéen: 
Ragnhild Auglænd, gjenvalgt for 1 år 
Paul Terje Haarr, gjenvalgt for 1 år 
 
Se for øvrig forslag 5. 

5. Eventuelt 

Det ble informert om at o-klubbene øker kartprisene til kr 30,-. Det er ikke avklart om bedriftsidretts-
kretsen kommer til å øke administrasjonsgebyret til neste sesong. O-utvalget vurderer å øke 
startavgiften på bakgrunn av disse endringene. 
 
Det blir kjøpt inn refleksvester til løpsleder og førstehjelpsansvarlig for å gjøre disse mer synlige på 
samlingsplassen. 

6. Premieutdeling og trekning  

Premiekomiteen stod for utdeling av sesongpremier til klubbene. 
 
Ommund stod for loddtrekning av verver og nybegynner, som ble: 
Verver: Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 
Nybegynner: Boris Guyé, JWC BIL 
 

51 deltakere: 
Kirsten Vike Sandnes kommune 
Turid Nystrøm Lærerne 
Eli Frafjord Sandnes Sparebank 
John Thorsnæs National Oilwell Varco 
Kjetil Wirak Statens Kartverk 
Helge Kristensen JWC 
Ragnvald Frøyland Time kommune 
Randi Helen Ladstein Time kommune 



Margot Asheim SUS 
Magne Habbestad Apply Sørco 
Reidar Liland Lyse Energi 
Amanda Renshaw Shell Sport 
Marita Skorpe Norconsult 
Gunn Grefstad ABB Robotics 
Geir Sand SUS 
Hege Andersen Klepp kommune 
Helga Klausen Klepp kommune 
Hans Klausen Klepp kommune 
Arne Brandsberg Dalanekommunene 
Bjørn Tore Aase Dalanekommunene 
Rune Karstensen ExxonMobil 
Jørgine Sofie Morstøl Prefab Design 
Egil Røyneberg ConocoPhillips 
Ingrid O. Foss Stavanger kommune 
Trude Katrine Hermanrud Stavanger kommune 
Tormod Aaslid Hå kommune 
Helga Aaslid Hå kommune 
Anne Marie Gausel SUS 
Roger E. Nyseth Aibel 
Hanne Keth Qvale SpareBank 1 SR-Bank 
Ingunn Anda Haug Laerdal Medical 
Hedvig Anda Statoil 
Kåre Bærheim UiS 
Jørgen Nilsen CGI 
Svein Mæle Statens Vegvesen 
Kjell Langvik Simex 
Ove Gundersen Depro 
Per Bakken Stavanger Aftenblad 
Tor Inge Halvorsen Stavanger Aftenblad 
Jon Kåre Olsen Sandnes kommune 
Tor Harald Lunde Gjesdal kommune 
Nina Svensen ABB Robotics 
Steffen Svendsen Rogaland Bedriftsidrettskrets 
Berit Bakken Hellevik VVS / Rogaland Bedriftsidrettskrets 
Øyvind Egeskog Stavanger Aftenblad / premiekomiteen 
Arvid Thorsen Stavanger Aftenblad / premiekomiteen 
Paul Terje Haarr Klepp kommune / valgkomiteen 
Eli T. Stokka Sandnes Sparebank / o-utvalget 
Tor Sverre Skåra Puls Egersund / o-utvalget 
Ommund Bakkevold Lærerne / o-utvalget 
Steinar Amundsen Statens Vegvesen / o-utvalget 


