REFERAT FRA STYREMØTE 04/2015 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Tirsdag 15 september 17:00
STED:
Ullevål stadion møterom 3066
TILSTED: Ivar Maalen, Arne Tesli, Grete Berntsen, Reidunn Hallan, Ida A.
Tiltnes, Martin Veastad, Dag Kolberg,
FORFALL:
NR
SAK

18/15 Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 13 august 2015 - godkjent
19/15 

20/15 

ANTIDS
SVAR FRIST
Fagkons
Leder
Alle

Lagledermøte 7 okt – Kantina Ullevål stadion
Det ble besluttet å flytte møte til denne dato da det er høstferie uken før.
Gjennomgang av sakslisten
o Saksliste
 Terminlisten 2016
 TEK/Tur behandler søknader på møte 21 sept
Østmarka må søke om ny dato
Mangler arrangør av KM natt på våren
Anleggsrådet lager retningslinjer for hvordan lagene
skal forholde seg til VDG avtalen
 Rekruttering – hvite flekker i kretsen
 Se sak 20/15
 Trener 1 kurs
 Første del i kompetansehelgen på Gardermoen og
andre del medio jan 2016.
 NOFs rekrutteringsturne 1 nov kl 11-15 i AOOK
 Blir på Ekeberg, møterom og garderober bestilt
Hanne Kristine Kvarme fra Røyken O-lag har et
innlegg i hvordan de har gjort rekrutteringsarbeidet i
klubben.
 NOFs kompetansehelg 21-22 nov Gardermoen
 Oppfordre kretsstyret og rådene om å delta. Kretsen
vil dekke utgiftene.
 Presentasjon av prosjekter
 Fag kons sender ut melding til de som er har fått
tildelt midler at de presenterer prosjektet (5 min) på
lagledermøte og sender inn en rapport innen 1 okt.
Leder
Identifisere og fargelegge hvite flekker på kartet
RUR
- Plan for det videre arbeidet
Anlegg
 Saken blir et tema på lagledermøte 7 okt, og
rekrutteringsseminaret til NOF 1 okt
 RUR lager noe stikkord om mulige tiltak som sendes ut til
laglederne i forkant av møte.
 Noen punkter som kom opp:
- Kontakt mot skolene
- Ansette en person i deltidsstilling for å støtte klubbene
- Bruke tur-orientering i nærområdet (stolpejakt)
- Få i gang klubber med liten eller ingen aktivitet i dag.

- Samarbeid med klubber i nærområder. De store hjelper de
små, bl a med kart
- Kompetanseheving, utdanne flere som trener 1 og
aktivitetsledere i klubbene.
21/15 Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
 RUR – intet utover sak 20/15
 TUR - Intet
 TEK
o Møte om terminlisten 2016 den 21 sept – se også sak 19/15
Tar kontakt med Kolbotn&Skimt om de kan arrangere KM natt
 Anlegg
o Har hatt møte med fylkesmannen 19 aug ang VDG skaker
Klubbene skal sende inn oversikt over o-kart til fylkesmannen
22/15 Faste saker
 Dreieboka – status pr 08.9.2015 (vedlagt) – gjennomgått uten
merknader
 Status økonomi 2015 (vedlagt) – fagkonsulenten gikk gjennom status
pr sept 2015.
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
 Innkommet post - intet
EVENTUELT
Neste styremøte
7 okt kl 1700 – før lagledermøte
14 okt kl 1700

