REFERAT FRA STYREMØTE 06/2015 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Torsdag 26 november 17:00
STED:
Ullevål stadion møterom 3066
TILSTEDE: Ivar Maalen, Arne Tesli, Grete Berntsen, Reidunn Hallan, Martin
Veastad, Dag Kolberg,
FORFALL: Ida A. Tiltnes,
NR
SAK

30/15 Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 14 oktober 2015
o Godkjent uten merknader

ANTIDS
SVAR FRIST
Fagkons
Leder

31/15 

Alle

32/15 

33/15 

Kretstinget 2016
o 10 februar på kantina Ullevål stadion
 Innkalling er sendt ut og møterom bestilt
o Årsplan 2016:
 Rådene har levert og mindre justeringer ble gjort på møte
o Årsrapport
 Dag sender ut utkaste og rådene leverer innen 7 jan 2016
o Regnskap (klart medio jan 2016)
 Dag tar dette med regnskapsfører og revisorer
o Innkommende forslag (frist 27 jan)
 Styre behandler ev innkommende forslag på styremøte 28
jan 2016
o Budsjett 2016
 Utkast ble presentert og mindre justeringer ble gjort på
møte. Endelig forslag besluttes på styremøte 28 jan 2016
o Valgkomiteens arbeid
 Sindre Langaas er klar, men etterlyser kontakt med leder
Berit Danielsen. Dag følger opp saken
Identifisere og fargelegge hvite flekker på kartet
o Oppsummering av NOFs rekrutteringsturne på Ekeberg 1 nov
 Veldig bra presentasjon av Østmarka OK
 Dårlig oppslutning av klubbene i kreten, men de som var
der fikk et godt faglig utbytte.
 Senere arrangement bør legges til en ukedag da mange er
opptatt i helgene.
o Plan for det videre arbeidet
 Oppfølging oppsummert i årsplan
Kretsledermøte 20 nov
o Oppsummering av møte 20 nov
 Endringer av konk.reglene (mye Pre-o)
 Skal > Bør for småtroll på K-løp
 N-lang fjernes (men kan brukes)
 Utenlandske løpere kan ikke lengere løpe NM Ultra
 Infosaker
 WOC2019 avgjørelse 11.12 Norge vurderer å søke
og det er 3 gode kandidater
 Stafett i O-Festivalen ikke ferdigbehandlet

RUR
Leder

Leder

34/15

35/15

 Unionsmatchen 2016
o Oppsummering av møte med Fossum 2 nov
 Planlegging godt i gang
 Foreløpig godkjenning av budsjett og tilskudd (80') fra
AOOK.
 TD Petter Fure
 Forbundstinget 2016
o Dag følger opp saken
o Klubbene må sende inn forslag til saker som skal behandles på tinget
innen 1 jan 2016. Kopi sendes til kretsen

o Ber klubbene komme med forslag til representanter innen 27
jan 2016. Valg av representanter gjøres på kretstinget 10 feb
2016.
36/15 Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
 RUR – Ikke tilstede
 TUR – Ingen saker
 TEK
o Terminlisten for kretsløp er godkjent
o Jobber med TD listen og TD instruksen. Anlegg bidrar med
VDG
 Anlegg – Ingen saker
Faste saker
 Dreieboka – status gjennomgått
 Status økonomi 2015 – sendes ut sammen med referat
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
 Innkommet post – intet spesielt
37/5

EVENTUELT
 Endring i klubbsamarbeidsprosjektet for jr og senior fra 2016.
o NOF etablerer et kraftsenter i Oslo med tilrettelagt trening for
løpere på landslag-/rekruttlagsnivå. Treningen vil være åpne for
alle jr og seniorløpere i AOOK.
o Eivind Tonna vil som er talentutvikler i NOF vil ha ansvar for
treingene ved Kraftsenteret.
o Han vil også overta den rollen som Vidar Benjaminsen har
AOOK. Eivind viderefører Klubbsamarbeidsprosjektet med
dagssamlinger i kretsen samt 3000 meter tester som vi har hatt.
Styremøte ble etterfulgt av en julemiddag på Egon / Ullevål
Neste styremøte: 28 jan 2016

Leder

Leder

