REFERAT FRA STYREMØTE 03/2017 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Mandag 4 sept 2017 kl 17:00
STED:
Ullevål stadion møterom US 3066
INNKALTE: Ivar Maalen, Ida A. Tiltnes, Rune Scheele , Kjersti Hov, Martin
Veastad, Bent Erik Skaug, Dag Kolberg,
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Gjennomførte aktiviteter i 2017 (kort rapport)
o Unionsmatchen 27-28 mai
 Bra arrangement av Halland/Skåne. Bra innsats av våre
deltakere og vi fikk en på pallen i alle klasser og i
stafetten. Sammenlagt ble vi i år nr 3 og det var nok litt
under forventningene.
o O-troll leire 10 – 11 juni
 Bra gjennomført av de tre arrangørklubbene Lillomarka
OL, Asker SK og Nittedal OL. Tidspunktet for
gjennomføring bør vurderes da det ikke har ført til flere
deltakere ved å arrangere i juni. 93 utøvere og 16 ledere.
 Saken tas opp på lagledermøte.
o Sommersamling Beitostølen 17-18 juni
 Bra gjennomført med 112 utøvere og 11 ledere.
o Hovedløp / OLL
God markaforvaltning
o Martin hadde laget en presentasjon som er ment å være osportens syn i denne saken. Konklusjonen i prestasjonen fikk
kretsstyrets tilslutning. (presentasjonen vedlegges)
Lagledermøte mandag 25 sept
o Se utkast til agenda (vedlegg)
o Deling av kartfiler i kretsen til treninger. Prøver å få med
klubbene på en frivillig ordning om deling av kartfiler.
Kretsledermøte 17 nov
o Frist for innmelding av saker 22 sept. Har sendt ut melding til
alle klubber.
o Koll ønsker å få diskutert bruk av stemplingsfrie enheter i o-løp.
o Vi tar en diskusjon om saken på lagledermøte og kretsen ønsker
at dette også diskuteres på kretsledermøte til NOF i nov
 I følge NOF så blir ikke krevd at arrangørene skal gå over
til stemplingsfri enheter de neste 5 årene. Fortsatt for
mange svakheter til at dette er forsvarlig å bruke i skogen.
TD rollen
o Kontrollør opplever at store endringer skjer på løyper etter at han
har gjort en betydelig jobb uten å bli involvert.
o Vi vil sende ut kontrollskjema TDer også til arrangøren slik at
begge parter er klar over hva som skal kontrolleres
Kartmålestokk til forskjellige klasser
o Har forekommet en målestokk for D50 og en annen for H50.
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o TD må følge opp dette at normer følges ungdom skal ha 1:10000
og for eldre kan det brukes 1:7500.
TEK
 KM klasser stafett
o Fossum ønsker å endre KM klasse D150 til D135 (sak til
lagledermøte?
 Her må Fossum ev fremme et forslag til endring på
kretstinget.
 Når vi rekrutterer Studenter til styret, bør vi gi noe I støtte for at de stiller TUR
opp. De ville alternativt kunne hatt andre inntekts bringende jobber.
o Det er anledning til å gi honorarer til spesielle prosjekter hvor det
kreves en ekstra innsats.
 Junior satsingen I kretsen - liten KM-deltagelse - få tilbud til de som ikke
satser maks! Hva kan vi gjøre?
o Kretsen i samarbeid med klubbene har engasjert Eivind Tonna for
å lage treningsopplegg for jr og yngre senior.
 Voksen opplæring i orientering - kan vi gjøre noe her?
o Klubbenes ansvar men kretsen kan bidra med erfaringsutveksling.
 Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR
 Trener 1 kurs i samarbeid med NOF
 Del 1 Gardermoen 11-12 nov (Kompetansehelgen)
 Del 2 Kadettangen 13-14 jan 2018
o TUR
 Trimtex-cup avsluttes med sprintløp på TusenFryd.
Kretsens dekker inngangsbillett for alle i trimtex klasser
o TEK
 Møte TUR/TEK og terminlisten 2018 mandag 18 sep kl
1700.
o Kart og Miljø
Prosjekt Årvoll – hvite flekker
Årvoll IF har henvendt seg til NOF og kretsen om støtte til å starte opp Oaktiviteter igjen rundt Årvoll og Tonsenhagen. Kretsen ønsker å støtte opp om dette
arbeidet. Nestleder Ida Tiltnes skal ta lederutdanning gjennom NOF og hun kan ha
dette som et prosjekt i lederutdanningen. Kart og miljø støtter opp med klån av kart
fra Lillomarka. Det er mulig å søke om midler til utstyr gjennom NOF.

Faste saker
 Dreieboka – status pr 21.08.17 vedlagt
 Status økonomi pr 1 sept. Var sendt ut. Holder budsjett på
utgiftssiden. På inntektssiden har vi fått mer tildeling fra Oslo
idrettskrets enn budsjettert
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
 Innkommet post
Neste styremøte 27 nov kl 1700

