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Tinget ble avholdt på Norges Idrettshøgskole, Sogn, mandag 8. mai 2000 med åpning kl 1830.
Styret og ansatt i o -kretsen var teknisk ansvarlig.

SAK 1. ÅPNING OG GODKJENNING AV INNKALLING OG
SAKLISTEN
Kretsleder i AOK , Erik Grorud, og kretsleder i OOK, Bjørn Sandelien ønsket på vegne av
styrene i de to o-kretsene lagsrepresentanter velkommen.
Hilsning til tinget fra Oslo Idrettskrets v/ Anne Britt Nilsen, nestleder i OIKs styre.
Hun poengterte at det er viktig med et fortsatt godt og nært samarbeid med OIK.
Hilsning til tinget fra Norges Orienteringsforbund v/ president Helge G Simonsen.
NOF ser på en sammenslåing av kretsene med stor glede.
Det var ingen bemerkninger til innkalling og saksliste.

SAK 2.

VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR

Jørgen Holmboe, IL Tyrving, ble valgt som dirigent og kretssekretær Lene S Kinneberg ble
valgt som sekretær.

SAK 3.

VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE

PROTOKOLLEN
Jon Færden, Kolbotn IL og Bjørg Ingunn Fjogstad, Oppsal IF ble valgt til å underskrive
protokollen.

SAK 4

GODKJENNING AV FULLMAKTER

Det møtte tilsammen 38 stemmeberettigede ( Akershus 20 og Oslo 18) fordelt på 30
representanter fra lagene og 8 styremedlemmer til sammen i de to o-kretsen.
Fullmaktene ble godkjent.

SAK 5.

FORSLAG TIL NY LOV FOR DEN NYE KRETSEN

Jørgen Holmboe redegjorde for forslaget til ny lov. Grunnlaget for lovforslaget er NIFs
basislovnorm for særkretser.
Det kom forslag om å ta med historien til de to kretsene i lovens innledning og dette ble
vedtatt.
Navnet på den nye kretsen, Akershus og Oslo orienteringskrets ( AOOK), framgår av § 1 og
tinget hadde ingen invendinger til navneforslaget.
Flg. kommentarer framkom:
§ 3: Pkt 4. Det kom forslag om å føye til fritidskart. Man mente imidlertid at begrepet
”orienteringskart” vil være dekkende for alle typer kart i orienteringssammenheng.
§ 11: Spørsmål om for hvor lang periode de tillitsvalgte blir valgt. Slik formuleringen står er
det inneforstått med at alle velges for ett år. Det ble stemt over flg. forslag til endring i
formulering.
1. Det lages et tillegg i teksten med en presisering av at alle velges for ett år.
2. Formuleringen forblir slik den er foreslått i saksdokumentene til tinget.
Punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer.
§ 14: Pkt. 2 Daglig administrasjon ivaretas av kretsstyret…. Formuleringen er i tråd med
lovnormen. I praksis er dette et samarbeid mellom ansatt og kretsstyret.

Pkt. 3 Arrangere KM innen kretsen… Menes det her også geografisk ? Målsettingen
er at kretsen skal sørge for at det arrangeres KM, ikke hvor det skal arrangeres.
§ 15: NOF godkjenner loven etter at den er vedtatt på vårt konstituerende ting.
§ 16: NIFs lov sier at når 2 enheter slår seg sammen er det å betrakte som en fusjon. Det er i
praksis NOF som gjør den endelige godkjenning.
Avstemming: Loven ble enstemmig vedtatt med de tilføyelser og små justeringer som
framkom.

SAK 6

FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2000

Det kom Forslag om å føye til klasse D/H 13-16 i KM ski-o kortdistanse. Dette ble
vedtatt.
Forslag fra Lillomarka OL om å arrangere KM kortdistanse også for jente- og
gutteklassene. For inneværende år gjennomfører vi ikke dette. forslag kan fremmes
på kretstinget i 2001.
Avstemming: Forslaget til KM program for 2000 ble vedtatt med tilføyning av klasse
D/H 13-16 i KM ski-o kortdistanse og øvrige små justeringer i teksten.
KM programmet følger vedlagt.

SAK 7

FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR NY KRETS

I innledningen sa Erik Grorud at det er tatt utgangspunkt i AOKs årsplan for 2000 med
korrigeringer og tilpassing i forhold til Oslo sine planer. Forslaget har ikke vært
styrebehandlet i de to kretsene. Oppgaven for kommende råd blir å se framover å legge planer
for 2001 nå i høst. Det framkom ingen kommentarer til innledningen i planen.
Plan for trenings- og uttaksrådet: Ingen kommentarer
Plan for Teknisk råd: Det tilføyes under første punkt terminliste: Utarbeide ei samlet
terminliste for år 2001 med bredes mulig tilbud og om mulig å sørge for å få arrangører med
relevant terreng i forkant av mesterskap.
VDG: Det framkom ønske om at NOF utarbeider en brosjyre til bruk for arrangører som gir
en orientering om VDG forhold og de virkninger på dyrelivet som vi kjenner til.
Nytt punkt: Arbeide for å kartlegge muligheter for strømuttak i områder der dette er vanskelig
tilgjengelig i forbindelse med arrangement. Se på muligheter for å få tippemidler.
Plan for Anleggsrådet: Kartkontrollørmøte arrangeres ved behov. ” Kartnytt fra AOOK” utgis
med 2 nummer i året.
Nytt punkt: Orientering om stønadsmuligheter for anleggsmidler.
Årsplan for rekrutterings- og utdanningsrådet: Punktene i planen blir å regne som en rettesnor
for høstsesongen.
Avstemming: Forslaget til årsplan for 2000 med tilføyninger som framkom på tinget
ble vedtatt.

SAK 8

BUDSJETT 2000

Erik Grorud redegjorde for forslaget til budsjett som ble delt ut på tinget. Det er budsjettert
med et underskudd på kr 131100 ,-.
Ved inngangen til året hadde vi en netto egenkapital på til sammen mellom kr
200.000 – 250.000 i de to kretsene.
Ved åpningsbalansen pr 1. mai vil vi ha et samlet overskudd for første kvartal på ca.
kr 90000. Det vil være med å kompensere for et budsjettert underskudd som for hele
året da vil utgjøre ca. kr 40000,-.
Vedtaket fra NOFs ting om at kretsene skal bidra til finansieringen av KS-stillingene
over en tre års periode, er ikke tatt med i budsjettet ( ”solidaritetspakken”). Vi kjenner
ikke tallene fra NOF pr i dag, men det vil være et betydelig beløp. Denne regninga er
uavhengig av en sammenslåing av kretsene. Akershus og Oslo har pr i dag 110 %
stillingsressurs.
Av budsjettet framgår det en netto utgift på ca. kr 55.000 innenfor de aktivitetbaserte
områdene for trenings- og uttaksrådet.
Flg. retningslinjer ble trukket opp for det kommende styret:
Det skal legges opp til en nøktern økonomisk linje for de trenings- og
konkurransebaserte aktivitetene. ( Samlinger, mesterskap, kretslag etc.)
Regningen for ”solidaritetspakken” vil føre til et visst underskudd. Den endelige
utgiften er ikke kjent.
Det kan totalt for hele året brukes inntil kr 75.000 av egenkapitalen .
Forslag om å gi det nye styret fullmakt til å handle innenfor de retningslinjer som er gitt.
Avstemming: Forslaget til budsjett med de gitte retningslinjer for styret ble vedtatt
mot 2 stemmer.

SAK 9

VALG

Morten Christoffersen redegjorde for valgkomiteens arbeid med å finne kandidater til nytt
styre , råd, revisorer og ny valgkomite. De hadde ikke klart å finne fram til ny kretsleder,
men Erik Grorud rykket opp fra nestlederposisjon og ble valgt til ny kretsleder.
Det var kun forslag på mannlige medlemmer til nytt styre. P.g.a lovens regel om
representasjon av begge kjønn, ble det vedtatt at det nye styret får fullmakt til å supplere
styret med kvinnelig nestleder og ungdomsrepresentant.
Vedlagt følger oversikt over valgte personer i den nye kretsen fram til neste ting i
januar/februar 2001.
Erik Grorud og Bjørn Sandelien avsluttet med å takke sine respektive styrer og råd for samarbeidet i
de ”gamle” kretsene og takket for frammøtet på tinget .
Tinget ble avsluttet kl 2130.
Strømmen, 13.05.00
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