
 

 

Referat fra styremte i Oppland o-krets 
24. feb 2016 på Biri 

 
 
Til stede: Nils Harald Staff, Jon Vegard Lunde, Arnfinn Pedersen og Tove Bakken 
Forfall:  Hilde Grøneng 
 
 
Sak 1.  Protokollen fra kretstinget er nå ferdig underskrevet og vil bli sendt til laga og styret og 
 legges på OOKs nettsider. 
 
Sak 2. Konstituering av styret 
 Nils Harald ble valgt til nestleder 
 
Sak 3. Utsendinger til NOFs ting 12.-13. mars 
 Nils Harald og Jon Vegard reiser på tinget 
 
Sak 4. Aktivitetsplan for kretsen 
 Tove lager en plan som bygger på tidligere aktiviteter, og søker NOF om midler. 
 
Sak 5. Framstøt mot Norddalen/Midtdalen 
 Vi i styret prøver å få til et møte på Vinstra med interesserte lag og foreninger rett etter  
 påske. Aktiviteter i området, stolpejakt og kartressurser vil bli tema. 
 Tove ringer Tove Lillebråten 
 
Sak 6. Løypeleggerkurs 
 Vi tar sikte på å få til et kurs i slutten av april, og inviterer Hedmark ok også. 
 
Sak 7. Oik-tinget 
 Tove møter på Oppland idrettskrets sitt ting 23. april. 
 
Sak 8. Lagledermøtet våren-16 
 Vi prøver å få til det i forbindelse med et sprintløp, fortrinnsvis 20. april på Gjøvik. 
 Saker:  - Digitalt kartarkiv, Jon Vegard  
  - Rekrutteringstips 
  - O-trolleir, Arnfinn/Hadeland OL 
  - Verdens o-dag 11. mai 
  - Terminlista 
  - evt 
 
Sak 9. Kontakt med Mjøs-o 
 Hilde, som ikke var på møtet, har allerede vært i kontakt med Mjøs-o-leder Jens Harald  
 Fossheim om å bruke Innlands-o-pengene til støtte til samlinger og aktiviteter. 
 
Sak 10. Verdens O-dag 11. mai 
 Klubbene oppfordres til å ha aktivitet på denne dagen. Ideer: 
  - stolpejaktstart 
  - tur-o-start 
  - skolesprint 
  - instruktører ut på skolene, f eks pensjonister 
  - treningsløp 
  - samarbeid mellom klubber 
 
 
Sak 11. Eventuelt 



 

 

  - Invitasjon til samarbeidsmøte om friluftslivsuka på Raufoss sendes Leif Andres  
  Strande, Raufoss il, o-gruppa 
 
  - KlubbAdmin: Oik minner klubbene på at de skal registrere medlemmene der før 
  30. april (erstatter idrettsregistreringen som før var i januar). (Alternativ til   
  KlubbAdmin er 123klubb.no) 
 
  - Ny lov for særkretser tilpasses våre regler og vedtas på neste kretsting 
 
 
Tove Bakken 
ref. 
 
 

http://123klubb.no/

