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Berit Tvedt, Bergenslærerne
22 stk.
Diskusjon/ konklusjon
1
Valg av ordstyrer og referent
Vedtak: Ordstyrer Hilde A. Eikeland
Referent: Nora Seime Pettersen
2
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent.
3
Årsmelding for sesongen 2016
Tillitsvalgte
Hilde Anette Eikeland (Asplan Viak): Leder
Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig
Nora Seime Pettersen (Bergen Kommune): Terminlisteansvarlig
Matti Torgersen (Hordane): Materialforvalter
Berit Tvedt (Bergenslærerne): Premieansvarlig
Arrangementer
Det har i årets sesong blitt arrangert 17 løp medregnet stafetten. BM Lang og
Natt fikk vi dessverre ingen arrangører til. Sesongen startet 6. april med
gateløp på Slettebakken, og ble avsluttet i Mathopen/Alvøen 28. september.

Ansv.

styret
styret

Totalt antall deltagere i 2016 på de 16 løpene utenom stafetten var 4898,
hvilket utgjør en nedgang på 788 sammenlignet med 2015, da vi hadde 5686
deltagere fordelt på 19 løp. (I 2014 var det 5650 deltagere fordelt på 18 løp.)
Gjennomsnittlig antall deltagere pr. løp for de 16 ordinære løpene (stafett
ikke medregnet): 303, mot 307 i 2015, 324 i 2014 og 337 i 2013. Med andre
ord synkende deltagelse de fire siste sesongene. Flest deltagere, 393, var det
også i år Tryg som oppnådde på sitt løp i Kanadaskogen 11. mai. (I 2015 var
høyeste deltagerantall 404.) Færrest deltagere, 231, var det på Eikner BIL sitt
løp på Solbakkefjell 24. august.
Den store anskaffelsen til orienteringsgruppen i 2016 har vært innkjøp av ny
henger som ble levert sommeren 2016, og som ble brukt i høstsesongen.
Hengeren har god plass til utsyr, og gjør det lettere for arrangørene å
arrangere løp. En stor takk til bedriftsidrettskretsen for hengeren. O-utvalget
har hatt to dugnader for sjekk av utstyr før sesongen, samt innstallering av
utstyr i hengeren.
Det har ellers vært kjøpt inn noe utstyr, bl.a. nye kasser til oppbevaring av
utstyret, 2 nye startbukker, 20 nye postflagg, i tillegg til merkebånd og
termopapir.
Ønske om noe nytt utstyr, først og fremst bord og stoler, samt ny resultattavle
er ytret. På grunn av kostnadene til ny henger, har vi måttet utsette innkjøp
av dette. Dette bør etter styrets vurdering kjøpes inn før neste år. I tillegg vil
det være behov for å anskaffe noen nye postbukker grunnet at det mangler et
par bukker, og at et par bukker ikke lenger fungerer. Utenom dette vurderer
styret at vi har tilstrekkelig med utstyr for neste sesong.
Betalingsløsningen Vipps ble innført og brukt på de 4 siste løpene, der HSI Bil
var først ut med å teste. Bruken har vært god første løp 54 innbetalinger,
andre løp 65 innbetalinger, tredje løp 71 innbetalinger, fjerde løp 69
innbetalinger. Håper at løsningen blir benyttet videre, da med oppdatert
oppgjørsskjema.
Utmerkelsen for årets arrangement går til CSC for stafetten på Åstveitskogen.
Vi gratulerer med et godt arrangement med bra løyper i en fin ramme.
Vinner av klubbrankingen ble også i år Bergenslærerne BIL med 163742
poeng.
Vi gratulerer! Nummer to ble Universitetet BIL med 160500 poeng, mens
Statoil BIL fikk tredjeplassen med 160290 poeng. Vi merker oss at
Universitetet har klatret jevnt og trutt fra 5 plass i 2013. Klarer de å nekte
Lærerne sin 4. seier på rad til neste år?
Vi har opplevd sesongen som godt gjennomført med mange fine løp. Veldig
stas at arrangørene har benyttet seg av Vipps som betalingsløsning.
O-utvalget takker alle arrangører og frivillige for fine arrangement gjennom
sesongen.
O-utvalget takker for en fin sesong - en spesiell takk til medlemmene som nå
går ut av utvalget for innsatsen gjennom to år.

Hilde Anette Eikeland
Øistein Stemme
Nora Seime Pettersen
Matti Torgersen
Berit Tvedt
Vedtak: Tatt til etterretning
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Regnskap 2016

styret

Foreløpig regnskap, datert 21.11.16 er vedlagt.
Totalkonseptet (kun DNB) er ikke tatt inn i regnskapet. Vi mangler også et
oppgjør før regnskapet er komplett.
Underskudd på årets regnskap skyldes innkjøp av ny skaphenger.
VIPPS koster 2 kroner pr innbetaling, men kretsen har tatt denne regningen.
Den gamle hengeren er ikke solgt ennå, vil komme som inntekt neste år.
Vedtak: Regnskapet tatt til etterretning
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Budsjettforslag 2017

styret

Budsjettforslaget for 2017 er vedlagt. Det er ikke planlagt med økning i
startavgift eller brikkeleie for 2017 sesongen. Inntekter knyttet til startavgift
vil være avhengig av hvor mange løp som blir arrangert i 2017. Utgifter vil
være innkjøp av nye postenheter, bord og ny resultat-tavle. Premier (glass og
medaljer) blir største utgiftsposten i 2017.
CSC forutsetter at arrangementsstøtten på kr 10.000 til stafetten videreføres
dersom de skal påta seg arrangementet i 2017.
Vedtak: Budsjettet for 2017 godkjent.
6

Innmeldte saker
1. BKK BIL: Hvordan er regler og praksis vedr. tellende glassløp når man
er arrangør? Praksisen har vært ulik her, viktig at alle får lik
informasjon.
Konklusjon: Alle som er med og arrangerer kan få løpet registrert som
glassløp. Forutsatt at kretsens andel av startkontingenten på 30,betales. Man melder seg enten på i vanlig klasse med disk, eller i Uklasse hvis man (prøve)løper og ønsker godkjent tid. Deltakelse når
man arrangerer skal ikke påvirke rankingen, men vil telle som
glassløp. Oppmannsnotatet vil bli oppdatert.
2. Hordaland Idrettskrets: Er det ønske om å bytte ut glassene med
andre deltakerpremier? Glassene koster mye, og krever mye
lagringsplass.
Konklusjon: Vi ønsker å beholde glassene som premie. Vi beholder
også medaljene på BM stafett. Spørsmålet tas opp igjen på neste
miniårsmøte, slik at lagene får anledning til å spørre medlemmene
hva de ønsker og vi kan få en bredere diskusjon.
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Orienteringssaker fra o-utvalget
1. Etter vedtak på årsmøtet 2015 ble det i år innført trimklasser uten
tidtaking. Klassene ble ikke så mye brukt, men krever lite ekstraarbeid
for arrangør. Ordningen fortsetter.
2. Terminlisten for 2017: Foreløpig terminliste ble delt ut og
gjennomgått. Det mangler foreløpig noen få arrangører. Oppjustert

styret

liste vil bli sendt ut på epost.
3. Hengeren skal leveres videre i god stand. Gi beskjed dersom noe
mangler. O-utvalget vil sørge for en reserve-toner til printeren i
hengeren. Vi trenger et sted til vinterlagring av hengeren. De som har
plass bes melde fra til o-utvalget. Det blir lagt ut en forespørsel på
Facebook.
4. VIPPS: ble brukt på 4 løp i år. Det må stå i innbydelsen om det er
mobildekning på løpet. Det har stort sett gått greit å innføre dette, og
ordningen fortsetter i 2017. Oppdatert oppgjørsskjema som tar høyde
for både VIPPS og totalkonsept blir lagt ut.
5. Presisering av ranking-regler: En kan ikke vinne ranking 2 år på rad i
andre klasser enn BM-klasser. Med samme vinner som året før vil
rankingpremien gå til nr 2 på listen. Man må løpe i en klubb som er
medlem i bedriftsidrettskretsen for å få rankingpremie.
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Nye representanter til o-utvalget
Følgende nye representanter ble valgt inn i utvalget:
1. Siren Hopland, NextGenTel
2. Jan Lohne, Skogselskapet
Hilde A. Eikeland, Asplan Viak og Nora Seime Pettersen, Bergen Kommune går
ut av styret etter årets sesong.

