Miniårsmøte 2022
Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 23. november kl. 18:30-20:30 i Idrettens hus, Brann Stadion,
2. etasje (B og C-lokalet).
Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap for 2022
5. Saker fra O-utvalget
A. Terminlisten for 2023, statusorientering
B. Til diskusjon: premiering.
6. Innkomne saker
Fra Hordaveg:
På miniårsmøtet i 2021 ble det vedtatt at vi skulle ha en B-kort løype. Bakgrunnen er at vi har en del eldre
løpere som er gode til å orientere, men at løpsstyrken ikke er det det en gang var. Mao. at B-løype er passe
vanskelig men for lang. Følgende ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer: I tillegg til dagens B-løype innføres en
B-kort løype med samme vanskelighetsgrad som dagens B-løype. Dette gjelder fra og med 2023-sesongen.
Vedtaket kan revurderes på Miniårsmøtet 2022.
Hordaveg er positiv til forslaget fra 2021, men påpeker at en må være tydelig mhp. hva en kaller de nye
løpsklassene. Vi foreslår at klassene for 2023-sesongen får følgende betegnelser: A, BL, BK, C og N. De
nye klassene blir da B-lang (BL) og B-kort (BK).

O-utvalget sin innstilling til vedtak:
A: Miniårsmøtet opprettholder vedtaket fra årsmøtet i 2021 om å innføre en B-kort løype
fra 2023 sesongen.
B: Klassene for 2023-sesongen får følgende betegnelser: A, BL, BK, C og N.

Fra Bergenslærerne:
Vi ønsker stafett og nattløp inn igjen på terminlisten. Tidligere ble det gitt en kompensasjon på 5 000 kr. til
arrangørene av disse løpene siden oppmøtet er lavere enn på vanlige løp. Det ønsker vi gjeninnført.
Nattløpet bør være bynært.

O-utvalget sin vurdering: Kretsen fokuserer på å gi tilskudd som vi kan argumentere for at
fører til økt rekruttering, og var i 2022 ikke villig til å gi kr 5000 i tilskudd til nattløp, men
ville gi tilskudd til premiering blant nybegynnerne. Med dagens budsjettforbruk til
glasspremier anser o-utvalget det som lite realistisk å få et tilskudd på kr 5000 fra kretsen
til arrangør av nattløp. O-utvalget har ikke fått arrangører til stafett i 2021 eller 2022, og
fikk ikke arrangør til nattløp i 2022. Dersom arrangører melder seg til stafett eller til nattløp
er det flott, men o-utvalget ønsker ikke at disse arrangementene skal gå på bekostning av
vanlige løp med større deltakelse.

Vi ønsker maks. to sprintløp pr. år, og da helst i begynnelsen og slutten på sesongen.

O-utvalget sin vurdering: Det er vanskelig nok å fylle terminlista med tilstrekkelig antall
løp, og o-utvalget ønsker derfor ikke å legge slike føringer på arrangørene.
Fortsett med nybegynnerkurs. Det er veldig bra at det blir gjort litt stas på nybegynnerne slik det ble gjort i
år.

O-utvalget sin vurdering: O-utvalget satser på å få arrangert nybegynnerkurs i forkant av
neste sesong. O-utvalget kommer til å be kretsen om støtte til dette for å evt kunne få
hjelp av en orienteringsklubb til å arrangere kurs.

Fra HSI:

Innspill om også å forsøke å få til en eller to o-tekniske økter for viderekommende: f.eks. på
kurvekart.

7. Nye representanter til O-utvalget. (Bergen kommune og DNB skal stille med en representant
hver til o-utvalget for sesongene 2023 og 2024).

NB! Det blir som vanlig utdeling av glass på slutten av møtet, med forbehold om at de er kommet.
Hvis du skal hente til laget ditt, er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

Hilsen dagens utvalg:
Øistein Stemme, Ragnhild Balsvik, Hilde Haugse, Kristoffer Monsen og Håkon Haugland

