REFERAT FRA STYREMØTE 04/2016 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Torsdag 24 nov 2016 kl 17:00
STED: Ullevål stadion møterom US 3066
Til stede: Ivar Maalen, Arne Tesli, Rune Scheele , Grete Berntsen, Martin
Veastad, Ida A. Tiltnes, Dag Kolberg, Eivind Tonna på sak 36/16
Fravær:
NR
SAK

29/16 Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 22 august 2016.
o Godkjent
30/16
 Lagledermøte – oppsummering
o Terminlisten
 KM natt Lillomarka
 Gromløpet, Lillomarka 11 juni
 Ivar o-løpet, Tyrving 27 mai
 KM sprint, Østmarka flyttes fra 10 til 9 mai
o Samlinger
 Vårsamling i Halden 31 mars – 2 april
Sendt melding til Heming om å starte planleggingen
Park hotell Halden bestilt
 Sommersamling Beitostølen 16 – 18 juni
 Fagkons vært i dialog med Erik Østli på
Beitostølen og Lillomarka. Ikke endelig
avklart.
o Uttaksløp
 Unionsmatchen – styret bestemte:
 7 mai Asker SK - Askerløpet
 14 mai Nydalens SK – Nydalten
 21 mai Oppsal - KVM
 AXA – stafetten
 TUR setter på 3 uttaksløp
31/16
 Kretstinget 2017
o 8 februar på kantina Ullevål stadion.
 Bestilt og godkjent
o Årsrapport 2016
 Arbeidsgrunnlaget sendt ut 28 nov og svarfrist fra
rådene er 15 desember.
o Årsplan 2017
 Rådene har levert og den legges inn i årsrapporten.
o Budsjett 2017
 Fagkonsulent la fra et forslag. Godkjennes når endelig
regnskap for 2016 foreligger
o Regnskap
 Fagkons avklarer med regnskapsfører når regnskapet
er klart og kan revideres. Siste frist vil være 25 jan.
o Innkommende forslag.
 Frist 25 jan står i innkallelsen som blir sendt ut
mandag 28 nov. Leder ønsket at styret vurdering om
navn på rådene svarte til ansvarsområdet. Saken tas
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opp på neste møte.
o Valgkomiteens arbeid
 Fagkons kontakter valgkomiteen og leverer oversikt over
hvem som er på valg i 2017
Nestlede
32/16
 Referat fra kretsledermøte
r
o Nestleder Arne Tesli redegjorde for saker som var til
behandling og informasjon. NOF vil sende ut referat fra møte
senere. Kretsen hadde en sak fra Fossum som var sendt inn
ang regler i skiorientering. Saken ble ikke vedtatt.
Leder
33/16
 Anmeldelse av sprintkart Østre Bærum
o Fossum klage på anleggsrådets tidligere beslutning
Leder kaller inn til et møte med Fossum og Stabekk for å
finne en løsning som kan aksepteres av begge parter.
34/16 Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
 RUR - intet
 TUR
o Det har vært en befaring på Tusenfryd for om mulig å få til et
løp der. Ikke avklart så langt.
 TEK
o Har fordelt TD oppgaver på klubbene. Sendes ut på mandag
28 nov med tilbakemelding innen 31 des 2016.
 Anlegg
o Mange klubber vil laget kart
o Erlend jobber videre med kartarkivet.
o Martin jobber for å få endret Mål og retningslinjer for Oslo
kommunes skoger – krav til søknadsbehandling ved
arrangement. Istedet bør VDG avatalen følges dvs at
arrangøren bør vite på forhånd hva som er sårbart og ta
hensyn til det. Ivar og Martin har hatt et møte med
bymiljøetaten
35/16 Faste saker
 Dreieboka – status pr 17.11.16 vedlagt – intet å bemerke
 Status økonomi pr 1 nov2016
o Fagkonsulent redegjorde for status pr 1 nov. Det er brukt
mindre enn budsjettert på flere poster uten at det er godt
utover aktiviteten. På post 7460 prosjektmidler skal ca
190000 flyttes til 6210 samlinger/leir og 6240 kretslag. Tar
dette med regnskapsfører.
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
 Innkommet post – Tillatelse fra lotteritilsynet om spill i 2017
Eivind
36/16
 Evaluering av klubbsamarbeidsprosjektet
Tonna
o Eivind Tonna kom og redegjorde for den aktiviteten og
deltakelsen som har vært i 2016.12.01 Det har vært en kraftig
nedgang i deltakelsen og noe mindre aktivitet enn tidligere.
Skal man fortsett så må det være interesse for det i klubbene.
Kretsen ønsker å fortsette i 2017 hvis klubbene følger opp.
Eivind kalle inn de treningsansvarlige i klubbene til et møte i
des for å avklare om de skal fortsette og hvilket opplegg de

ønsker.
37/16

 Eventuelt
o NOF`s rekrutteringsturne
 Møte i høst ble avlyst pga liten deltakelse. NOF ønsker
at det berammes et nytt møte.
 Styret diskuterte hva man ønsket å få ut av møte.
Konklusjonen ble at man ville sats på å kalle inn de
rekruttansvarlige i klubbene.
 Tema:
 Bedre informasjonsflyten
 Strukturering av klubbarbeidet med
rekruttering av barn og ungdom
 Rammeprogram for o-troll leire.
RUR lager et forslag som presenteres på møte.
 Dato: Det var forslag om mandag 6 mars. Må sjekke
om det er ledig lokaler
Neste styremøte 19 jan – møte avsluttes med en middag på Egon
for styret.

