REFERAT FRA STYREMØTE 05/2016 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Torsdag 19 jan 2017 kl 17:00
STED: Ullevål stadion møterom US 3066
Til stede: Ivar Maalen, Arne Tesli, Rune Scheele , Grete Berntsen, Martin
Veastad, Dag Kolberg,
Fravær: Ida A. Tiltnes
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38/16 Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 24 november 2016.
Ingen merknader
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Kretstinget 2017
o 8 februar på kantina Ullevål stadion
o Årsrapport 2016: Gjennomgått og feil rettet, underskrift på
årsrapporten og regnskapet.
o Årsplan 2017: Gjennomgått og feil rettet
o Budsjett 2017: Forslaget ble gjennomgått og diskutert.
o Regnskap: Revisjon 16 jan
 Revisjonsberetningen gjennomgått.
 Revisorene er positive til det gode resultatet i 2015 og
2016, men bemerker at budsjettavviket har vært over kr
200 000 i hvert av de 2 siste årene (498 678 totalt)
o Innkommende forslag (frist 25 jan)
 Ingen forslag er kommet fra klubbene pr 19 jan. Styret
fremmer forslag på endring av navn på Anleggsrådet til
Kart og miljørådet.
o Kretsmesterskap 2017
 Kretsstyret har ingen forslag til endringer av
kretsmesterskapene i 2017
o Kretskontingent 2017 –
 Kretsstyret forslår ingen endring av lagskontingenten i
2017
o Valgkomiteens arbeid
 Valgkomiteen har kommet med et foreløpig status. Det
mangler kvinner i alle råd. Fagkons melder tilbake egnede
kvinnelige kandidater til RUR, TUR og Anlegg.
Momskompensasjon 2016
o Fagkonsulenten hadde glemt å melde inn regnskapstallene til NIF
og dermed blir det ingen momskompensasjon for AOOK i 2016.
o Styret tar dette til etterretning da det ikke er mulig melde inn etter
tidsfristen.
Anmeldelse av sprintkart Østre Bærum
o Fossum klage på anleggsrådets tidligere beslutning
o Leder kaller inn til et møte med Fossum og Stabekk for å finne en
løsning som kan aksepteres av begge parter.
o Ingen avklaring i denne saken
Sprintkart gamle Oslo
o Bækkelaget SK og Oppsal har meldt inn at de ønsker å lage
sprintkart i dette området.
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o Kretsstyret tildelte dette området til Bækkelagets SK da de
allerede har kart som grenser til dette området.
RUR
43/16  NOFs rekrutteringsturne
o Møte med rekruttansvarlige 6 mars
o RUR må ta tak i denne saken og laget et program.
44/16 Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
 RUR: Ikke tilstede
 TUR: Intet
 TEK: Løypelegger seminar 3 april
 Anlegg: Har gjennomført et godt møte med fylkesmiljøvernsjef Vikla
hos fylkesmannen i Oslo og Akershus
45/16 Faste saker
 Dreieboka – status pr 17.11.16 vedlagt
 Status økonomi ligger i tingdokumentet
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
 Innkommet post
46/16
 Skogkarenes pris:
o
o
o
o

Kornelius Kriszat-Løvfall, Nydalens SK
Oda Scheele, Nydalens SK
Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK
Ragne Wiklund, Nydalens SK

 Skogsjentenes pris:
o Ingrid Gylterud Kvålgard, Fossum IF

Vi gikk på Egon etter møte for en avslutningsmiddag for styret
Neste styremøte

