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REFERAT FRA A RSMØTE 2016 

Møtet ble holdt i Sandnes Sparebanks lokaler i Sandnes, onsdag 9. november 2015 kl. 18.00. 
 
Alle som deltok i orienteringsløp i sesongen 2016 hadde møte- og stemmerett. 

Saksliste 

1. Åpning av møtet 

Leder Eli Stokka åpnet møtet og ønsket velkommen. 

2. Årsrapport fra o-styret 

Styremedlemmene gikk gjennom hver sin årsrapport. Rapportene blir lagt ut på hjemmesiden. 

4. Datateknisk komité 

Ommund gikk gjennom tanken med datateknisk komité.  Rankingførers arbeidsoppgaver har i tillegg 
til rankingføring vært ansvar for datautstyr og programvare. Denne delen er nå tatt ut fra ranking-
førers oppgaver og lagt inn i en egen datateknisk komité. 

5. Saker til behandling 

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

Forslag 1 fra Bjørn H Engseth, ConocoPhillips 

 Øke startkontingenten 
Forslag om å øke startkontingenten for at arrangør ikke skal gå med underskudd. 
Begrunnelse: Dagens satser er ikke bærekraftige for arrangør av o-løp i RBIK regi. Dagens 
satser medfører at arrangører kan gå med underskudd. Dette vil virke hemmende på 
interessen i å arrangere o-løp i RBIK regi. Arrangører må kunne forvente et lite overskudd for 
alle dugnadstimene som legges ned. 

O-styrets vurdering: 
O-styret mener at utjevningsfondet dekker disse utgiftene og at forslaget ikke tas til følge. 
Utjevningsfondet og resultatet fra 2016 vil bli gjennomgått på årsmøtet. Vi innførte utjevningsfond 
for at arrangører skulle sitte igjen med et overskudd også ved lite påmeldte.   

Konklusjon:   
O-styrets vurdering ble godkjent. 

Forslag 2 fra Rune Karstensen, ExxonMobil BIL 

 Innføre egen navngitt løypetrykkontrollør 
Forslag om at det innføres egen navngitt løypetrykkontrollør slik at han eller hennes oppgave 
er kun å sjekke løypens oppsett før det går i trykken for å unngå slike ting som å dekke til 
viktige detaljer på kartet. 
Begrunnelse: Også i år har det vært noen løp med hele postsirkler eller strek som dekker 
viktige detaljer på kartkopien. Kartet er o-løperens verktøy for å finne frem i terrenget og når 
viktige detaljer på kartet er dekket med 100 % sirkel eller strek gjør dette oppgaven 
vanskeligere. 
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O-styrets vurdering: 
O-styret mener at det er løypeleggers eller løypetegners ansvar å se over at strekene ikke skjuler 
viktige detaljer. Terrengfordeler kommer til å sende ut informasjonsskriv til alle arrangører for å 
minne de på dette. 

Konklusjon:   
O-styrets vurdering ble godkjent. 

Forslag 3 fra o-styret 

 Ny dameklasse 
O-styret foreslår å dele klassen D70 i to klasser: D70 og D75. 
Begrunnelse: Da blir dameklassene på linje med herreklassene. 

Konklusjon: 
Det kom flere innspill fra salen om at kanskje flere klasser burde endres. Styret fikk i oppgave å se på 
alle løypene og komme med et nytt forslag på oppmannsmøtet i februar 2017. De som har syns-
punkter på dette kan melde inn disse til o-styrets leder i løpet av året. 

Ønske fra Rune Karstensen, ExxonMobil BIL 

 Kvalitet på løyper og god etterkontroll 
Ønsker at det for 2017 og senere sesonger er god kvalitet på løyper og god egenkontroll. 

O-styrets vurdering: 
O-styret er enig i at løypelegger må ta hensyn til at antatt vinnertid ikke skal være for lang når 
løypene legges.  Terrengfordeler tar dette med som en påminnelse i et skriv han sender til alle 
arrangører for 2017. 

Konklusjon: 
Viktig ønske som løypelegger bør tenke på når løypene legges. 

Kaffepause 

6. Innstilling og valg av nye styre- og komitemedlemmer 

O-styret: 
Kristin Skadsem, valgt til rankingfører for 2 år 
Det var ingen kandidater til vervet som materialforvalter. Det arbeides videre med å finne en. 

Premiekomité: 
Øyvind Egeskog, gjenvalgt for 2 år 

Valgkomité: 
Egil Røyneberg, gjenvalgt for 2 år 

Datateknisk komité: 
Ommund Bakkevold, valgt for 2 år 
Inge Skretting, valgt for 2 år 
Geir Rune Seldal, valgt for 1 år 

7. Eventuelt 

Ommund gikk gjennom løpsstatistikken. 
 
Det ble delt ut blomster til Steinar Amundsen og Ommund Bakkevold for sin flotte innsats i tiden i o-
styret, som hhv. materialforvalter og rankingfører. 
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8. Premieutdeling og trekning  

Premiekomiteen stod for utdeling av sesongpremier til klubbene. De uavhentede premiene kan 
hentes på Rogaland Bedriftsidrettskrets’ kontor. 
 
Ommund stod for loddtrekning av verver og nybegynner, som ble: 
Verver: Ole Bakkevold, Repsol BIL 
Nybegynner: Jonas Lye Scheie, Klepp kommune BIL 
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44 deltakere: 
Kristin Skadsem BP 
Per Ingar Hadland Aker Solutions 
Trude Katrine Hermanrud Stavanger kommune 
Asgeir Bell Stavanger kommune 
Berit E. Olsen Lærerne BIL 
Eli Frafjord Sandnes Sparebank BIL 
Gunn Grefstad ABB Robotics BIL 
Nidunn Sandvik IVAR BIL 
Rune Karstensen ExxonMobil 
Hege Anita H. Nielsen Halliclub Norway BIL 
Kirsten Vike Sandnes kommune BIL 
Ragnhild B. Berntsen Time kommune 
Margot Asheim SUS BIL 
Helga Aaslid Hå kommune BIL 
Tormod Aaslid Hå kommune BIL 
John Thorsnæs  National Oilwell Varco BIL 
Wibeke Lende Norconsult 
Magne Habberstad Apply Sørco 
Maira Andersone Sandnes Småfirma 
Kjell Svihus Kruse Smith 
Anne Siv Gjertsen ConocoPhillips 
Hilde Nordbø Sandnes Småfirma 
Arjen Leendertse Subsea7 
Kjetil Wirak Statens Kartverk 
Tone Cecilie Nystrøm Valgkomite 
Egil Røyneberg Valgkomite 
Berit Bakken Hellevik VVS 
Ove Gundersen Depro BIL 
Svein Berge Sweco BIL 
Harald Nilsen Tine 
Arne Hetlelid Schlumberger BIL 
Kjell Langvik Simex 
Jon Kåre Olsen Sandnes kommune BIL 
Målfrid Bjerkeli Tannlege Bjerkeli 
Joar Eilevstjønn Laerdal Medical 
Reidar Liland Lyse BIL 
Ove Oaland Statoil 
Øyvind Egeskog Stavanger Aftenblad / premiekomiteen 
Arvid Thorsen Stavanger Aftenblad / premiekomiteen 
Ommund Bakkevold Lærerne / o-styret 
Tor Sverre Skåra Covent / o-styret 
Eli Stokka Sandnes Sparebank / o-styret 
Brit Nilsen Politiet / o-styret 
Steinar Amundsen Statens Vegvesen / o-styret 
 


