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PROTOKOLL FRA KRETSTING 

AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 

9. FEBRUAR 2010 

 
Kretstinget for år 2009 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, møterom 331, tirsdag 9. februar 2010 med 

åpning kl 18:00. Kretsstyret og fagkonsulenten var teknisk ansvarlig for gjennomføring. 

 

SAK 1. ÅPNING 

 

Kretsleder Knut E. Helland, ønsket på vegne av styret lagsrepresentanter og gjester velkommen til kretsens 

åttende ordinære Ting.  

 

GODKJENNE FULLMAKTER     

Det møtte til sammen 38 stemmeberettigede fordelt på 34 representanter fra lagene og 4 representanter fra 

kretsstyret. 22 av kretsens lag var representert. 

 

Fullmaktene ble godkjent. 

Deltakerliste følger vedlagt. 

 

 

SAK 2  SAKSLISTEN   

Sakslisten ble godkjent. 

 

 

SAK 3. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

Etter forslag fra styret ble Per Eric Ståhlbrand, Kjelsås IL, valgt til dirigent og Reidunn Hallan til sekretær. 

Eva Nilsen, Lillomarka OL, og Kristoffer Stenstad, Oppsal IF, ble valgt til protokollunderskrivere. 

 

 

SAK 4  ÅRSBERETNING   

 

Tillitsvalgte i kretsen 

Kommentar: 

- Knut E. Helland: På forrige kretsting fikk styret i fullmakt å finne en jente som leder av 

rekrutteringsrådet. Dette var ikke mulig og Bjørn Sandelien har fungert som leder fra juni 2009. Han bør 

derfor stå i oversikt over styret. 

 

Rekrutteringsrådet: 

Kommentar:  

- Dag Kolberg: IL Tyrving fikk pris på O-gallaen for beste skolesprint. Dette burde vært nevnt i 

beretningen. Lag i kretsen fikk også pris under andre kategorier. Alle bør med. 

 

Trenings- og uttaksrådet: 

Kommentar:  

- Anne Berit Eid: Nydalens SK fikk gull og sølv under Hovedløpet. 

 

Teknisk råd: 

Kommentarer:  

- Berit Danielsen: Under punktet VDG. Styret har hatt en henvendelse fra Nittedal vedrørende grunneiere. 

- Idar Brekke: Kveldsorientering dette har vært en suksess for 35+. Samtidig har det vært en markant 

nedgang i kretsløp i disse klassene. Det bør stimuleres til økt deltakelse i H/D 55- til å løpe kretsløp. 

- Terje Grann: O-Festivalen ble kåret til Årets arrangement under O-gallaen. 

 

Anlegg: 

Kommentarer:  

- Knut E. Helland: Overskriften for godkjente kart er feil. Skal stå 1.1.2009 – 31.12.2009 (ikke 1.1.2008 – 

31.12.2008). 

- Terje Grann: Fossum IF sitt kart Brunkollen, ble årets kart under O-gallaen. 

- Anne Berit Eid: Idrettshøgskolen Øst er godkjent. «Sogn...» er skrevet feil i kartoversikten. 



 

Vedleggene 

Avvik / spørsmål til vedleggene tas opp med fagkonsulent. 

 

Styrets sluttkommentar, rettelser: 

Det skal stå Skolesprinten, ikke Gildesprinten. 

 

Avstemming: Den framlagte årsberetningen for perioden 01.01.09 – 31.12.09 med tillegg og endringer 

ble enstemmig godkjent. 

 

 

SAK 5  REGNSKAP FOR AOOK   

Knut E. Helland redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 01.01.09.-31.12.09. 

Regnskapet viser et underskudd på kr 45.023,-.  

 

Styret hadde budsjettert med underskudd på kr 100.000,-. 

 

Konklusjonen i revisorrapporten ble: regnskapet er funnet i orden og revisorene anbefaler at regnskapet 

godkjennes. 

 

Avstemming: Det framlagte regnskapet for perioden 01.01.09 – 31.12.09 ble enstemmig godkjent. 

 

 

 SAK 6  INNKOMNE FORSLAG  

 

Sak 6A. Bruk av AOOKs bankbeholdning 

 

Forslag fra styret 

AOOK har en egenkapital på i underkant av 2,5 millioner kroner. Dette er i hovedsak inntekter fra 

spilleautomater og bingo. Inntektene fra spilleautomatene har nå falt bort mens vi fortsatt får inntekter fra 

bingo. Bingoinntektene varierer og det er vanskelig å forutse disse. 

 

Styrets forslag til vedtak 

Klubbene i AOOK inviteres til drøfting av bruk av AOOKs egenkapital. Forslag fremlegges på lagledermøte 

høsten 2010 samt behandles på kretstinget 2010 (februar 2011). Styret organiserer arbeidet. 

 

Forslag ble enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 6B. Rulleringsplan o-troll samlinger 2010-2013 

 

Styret vil foreslå at fordelingen av klubber på region beholdes som i dag, selv om region 3 er forholdsmessig 

noe større enn de to andre. En litt jevnere fordeling kan eventuelt oppnås dersom Nydalens SK og Lillomarka 

bytter region.  

 

Styret foreslår at rulleringen fra perioden 2006-2009 videreføres. Det vil si at de klubbene som arrangerte i 

2006 blir arrangører i 2010. Kun klubber i 2010 er forespurt. Men oversikten er gjort tilgjengelig gjennom 

sakspapirene til kretstinget slik at også øvrige klubber har mulighet for å reagere. I etterkant vil styret 

informere klubbene som står på rulleringsplanen om kretstingets vedtak. 

 

Kommentarer:  

- Arrangør Region 1 i 2013 er Ås IL (ikke ÅS UMB) 

- Anne Berit Eid, Nydalens SK: Foreslår en aldersbegrensning nedad til 10 år. 

- Kari Kamstrup Hovind: hvor mange 9-åringer? Fagkonsulenten opplyste at det var få. 

- Anne Britt Nilsen mente at 10 år som nedre grense  bør evalueres etter erfaringene neste  år. 

 

Styret sitt forslag om rullering for perioden 2010 – 2013 ble vedtatt mot en stemme. Innføring av  

aldersbegrensning nedad til 10 år enstemmig vedtatt. 

 



 

Sak 6C. Offentlige midler og kartproduksjon 

 

Forslag fra Oppsal Orientering 

 

Kart er vårt viktigste anleggsmiddel.  Konstruksjon, synfaring og rentegning av orienteringskart er en stor 

investering for orienteringsklubbene. De siste årene har vi erfart at bidrag fra det offentlige i forbindelse med 

kartproduksjon har blitt kraftig redusert.  

 

Styret i kretsen bes sette i gang aktiviteter for å påvirke de organ som er med på å fatte beslutninger knyttet til 

offentlige midler og kartproduksjon. 

 

Styrets kommentar: 

Dette er et viktig for å sikre finansiering av kartene våre og styret er enig i at dette er et tema det må tas tak i. I 

første omgang må vi kartlegge hvordan vi kan påvirke beslutningstakerne og hvem som best kan gjøre dette. 

 

Knut Helland kom med følgende forslag til vedtak: Styret kartlegger hvordan vi kan påvirke 

beslutningstakerne og hvem som best kan gjøre dette i forhold til offentlig finansiering av kart. Nødvendig 

arbeid iverksettes. 

 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 SAK 7  FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2010 

Kommentarer: 

- Dag Kolberg, IL Tyrving: Har Østfold samme vedtak? Berit forklarte at Østfold har samme ordlyd i sitt 

forslag til KM.  

- Idar Brekke: Henstiller til TEK å ta opp KM sprint på høstens lagledermøte. Er ingen klubber interessert i 

å arrangere dette, bør kanskje KM sprint for 2011 utgå? 

 

Det vedtatte KM-programmet for Akershus og Oslo o-krets 2010 følger vedlagt protokollen. 

 

Avstemming og vedtak: det fremlagte forslaget til KM-program ble enstemmig godkjent. 

 

 

SAK 8  ÅRSPLAN 2009 

Det er ikke laget egen årsplan for kretsstyret, men kretsen vil følge opp NOFs handlingsplan. 

 

Rådene redegjorde selv for sine årsplaner.  

 

Rekrutteringsrådet (RUR):  

O-troll leire: grensen blir 10-12 år (ref vedtak i sak 6B). 

 

Kommentarer:  

- Anne-Britt Nilsen: savner planer for Pre-O. Det må synliggjøres i planene. 

- Knut Helland: vi har forsøkt å få inn en pre-o kontakt i styret uten å lyktes. Styret vil invitere pre-o 

kontakt til styremøtene. 

 

Trening- og uttaksrådet (TUR)  
13-16 år følger samme program som 2009. Det blir en hektisk mai for 13-16-åringene med Trimtex-cup og 

uttak Unionsmatchen. Dette er ikke ideelt. 

Fokus er økt hos juniorer og seniorer med flere samlinger. Trener 1 kurs er lagt inn i samlingene. Foreløpig er 

oppslutningen dårlig. 

 

Teknisk råd (TEK)  

Det er mulig punktet om nasjonale løp vil bli endret. På NOFs ting vil det komme forslag om at det søkes om 

nasjonale løp direkte til NOF. 

 



Ski-o: kretsen involverer seg ikke i ski-o. Det er svært få arrangement i kretsen og terminlisten blir koordinert 

sentralt.  

 

Anleggsrådet  

Kommentar: 

- Martin Veastad, Nittedal: Nittedal bruker engelske o-forbundets OCAD-norm for skolegårdskart. 

Anbefales. Deler gjerne sine erfaringer med andre. 

 

Avstemming: Den fremlagte årsplan for 2010 med gitte forandringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Generelt om innkalling til kretsting  

- Anne-Britt Nilsen: oppfordrer til å følge NIFs lov paragraf 2.4 om kjønnsrepresentasjon ved neste års 

ting.   

 

NOF v/Bernt O. Myrvold: 

Medlemsmassen i Norsk Orientering synker. Også aktiviteten blir lavere. Noe av dette kan være at en del 

arrangementer ikke blir registrert, bl.a. kveldsorienteringen.  

 

 

 

SAK 9  LAGSKONTINGENT 2010  

Forslaget til årskontingent var som følger: 

 

 Satser for lagskontingenter i AOOK 2010  Satser i 2009 

- Lag >301 medl kr 5500 5500 

- Lag 201-300 medl kr 5000 5000 

- Lag 101-200 medl kr 4500 4500 

- Lag 51-100 medl kr 3000 3000 

- Lag 31-50 medl kr 2000 2000 

- Lag 11-30 medl kr 1000 1000 

- Lag <10 medl kr 700 700 

 

Avstemming og vedtak: Kretsens forslag til lagkontingent for 2010 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 10 BUDSJETT 2010 

Knut E. Helland redegjorde for forslaget til budsjett m/noter. Det er et par avvik som styret ønsker å rette opp. 

Renteinntekter, foreslått 135.000,-, regnskap for 2009 er 77.803,-. Nytt budsjett: kr 75.000,- 

Lønn: budsjett 220.000, regnskap 2009 er kr 258.752,-. Nytt budsjett: kr 260.000,- 

Bingo: budsjett 80.000,-, regnskap 2009 er på kr 215.963,-. Nytt budsjett kr 130.000,- 

Refusjon sykepenger (andre inntekter): kr 50.000,-. 

 

Kurs og seminarer er øket kraftig pga trenerkurset. Under prosjekter ligger lønn til treneren. 

 

Det er lagt opp til et underskudd på kr 123.000,-  

 

Kommentarer: 

- Gyrid Løvli: post 6210 er kraftig redusert. Dette samsvarer ikke med den store satsningen. 

- Kjell Blomseth: Det er lagt opp til selvfinansierte samlinger. Kr 10.000,- er støtte til klubbene. 

- Jo Inge Fjellstad: Foreslår at post 6210 økes til kr 60.000,-  

- Anne-Britt Nilsen: Er det en bevisst handling at det budsjetteres med et så stort underskudd?  

- Knut Helland: Styret har bevisst kjørt på underskudd for å holde aktiviteten oppe. 

 

Avstemning: Øke budsjettpost 6210 med 50.000,- slik at post 6210 blir på kr 60.000,-: vedtatt mot 1 

stemme 

 

Avstemming: Det framlagte budsjett med forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.  

 

 



SAK 11 VALG 

Valg av representanter til kretsstyret, råd, valgkomitè og revisorer for 2010 

 

Valgkomiteen ved Arve Opheim redegjorde for det forslaget som forelå.  

 

Valgkomiteen har ikke klart å finne en kvinnelig nestleder til styret. 

Det foreslås at valgkomiteen fortsetter sitt arbeid og at styret får fullmakt til å finne nestleder til styret. 

Leder for rekrutteringsrådet: dette er ikke gjenvalg. Han velges for 1 år. 

 

Oversikt over kretsstyret, råd, valgkomitè og revisorer på neste side. 

 

Delegater til NOFs ting: 

Knut Helland, Akershus og Oslo orienteringskrets 

Simen Smestad, Ås-UMB Orientering 

Silje Uhlen Maurset, Ås IL 

Per Eric Ståhlbrand, Kjelsås IL 

Anne Berit Eid, Nydalens SK 

Petter Fure, Oppsal IF 

 



Følgende personer til styre og råd ble enstemmig valgt: 

 

AOOK TILLITSVALGTE 2010 

 

 Navn Klubb  

Kretsleder Knut E. Helland          Østmarka OK 2 år - gjenvalg 

Nestleder    

Rekrutterings- og utdanningsråd Bjørn Sandelien Heming / Njård OL 1 år - ny 

Anleggsråd Håkon Løvli Asker SK 2 år - ny 

Teknisk Råd Berit Danielsen IL Tyrving Ikke på valg 

Trenings- og uttaksråd Kjell Blomseth Ås IL 2 år - gjenvalg 

    

ANLEGGSRÅD      

Leder Håkon Løvli Asker SK 2 år - ny 

 Tor Valstad Oppsal IF 1 år - gjenvalg 

 Trygve Tømta Hurdal OL 1 år - ny 

REKRUTTERINGS- OG UTDANNINGRÅD     

Leder Bjørn Sandelien Heming / Njård OL 1 år - ny 

 Anne Madslien Nydalens SK 1 år - gjenvalg 

 Anne Marie Åstebøl Oppsal IF 1 år - gjenvalg 

 TEKNISK RÅD 
     

Leder Berit Danielsen IL Tyrving Ikke på valg 

 Jan Arild Johnsen Fossum IF 1 år - gjenvalg 

  Petter Fure Oppsal IF 1 år - gjenvalg 

 TRENINGS- OG UTTAKSRÅD     

Leder Kjell Blomseth Ås IL 2 år - gjenvalg 

 Henning Spjelkavik IL Tyrving 1 år - gjenvalg 

  Gry Ahlsand Nydalens SK 1 år - ny 

  Olav Bakken Lillomarka OL 1 år - gjenvalg 

 Bente Landmark Fossum IF 1 år - gjenvalg 

 VALGKOMITE 
      

Leder Tove Strand Måren OK 1 år - ny 

Medlem Alf Pettersen IL Tyrving 1 år - ny 

Medlem   1 år 

Vara   1 år 

 REVISORER       

  Knut Krosby Kolbotn & Skimt OL 1 år - gjenvalg 

  Per Eric Ståhlbrand Kjelsås IL 1 år - gjenvalg 

 Vara revisorer    

 Inger Wangensteen Østmarka OK 1 år - gjenvalg 

 Liv Buseth Frogner IL 1 år - gjenvalg 

 

 

 

Kretsstyret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til Akershus Idrettskrets sitt ting og Oslo Idrettskrets 

sitt ting.  

 



UTDELING AV PREMIER     

 

Ungdommene som fikk årets gavekort fra Skogskarenes klubb: 

Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK 

Andrine Benjamnsen, Lillomarka OL 

Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 

 

 

AVSLUTNING 

Knut E. Helland takket Per Eric Ståhlbrand for jobben som dirigent. Avtroppende leder for Anleggsrådet, 

Bjørn Ødegaard, får blomster tilsendt da de ikke var tilstede på kretstinget. Til slutt takket han 

lagsrepresentanter og gjester for fremmøtet og vel gjennomført Ting.  

 

Tinget ble avsluttet kl. 20:30  

 

Oslo, 11.02.2010 

 

 

Reidunn Hallan 

fagkonsulent / referent 

 

Eva Nilsen         Kristoffer Stenstad 

Lillomarka OL         Oppsal IF 


