REFERAT FRA STYREMØTE 02/2017 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Mandag 8 mai 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,

NR

SAK

7/17

Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 15 mars 2017.
Godkjent
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Gjennomførte aktiviteter i 2017 (kort rapport)
o Trener 1 kurs del 2 - 25-26 mars
 Ble gjennomført på Ekeberg med deltakere med 16
deltakere hvorav 13 var fra AOOK
o Arrangørseminar 3 april
 Ble gjennomført på Ullevål stadion med 22 deltakere.
Ivar Maalen og Martin Veastad var kursholdere.
o Vårsamlingen i Halden for 13-16
 Ble gjennomført med Heming orientering som teknisk
arrangør. 137 deltakere var med på samlingen.
Nær forestående aktiviteter (status)
o Unionsmatchen 27-28 mai
 Halland/Skåne er arrangør og konkurransen foregår 3 mil
syd for Gøteborg. Ledere blir Dag Kolberg, Maiken
Sandberg og 1 til fra TEK. Rune avklarer hvem det blir.
o O-troll leire 10 – 11 juni
 Tekniske arrangører er Lillomarka, Asker og Nittedal.
Innbydelse er sendt ut og påmelding i Eventor.
o Sommersamling Beitostølen 17-18 juni
 Lillomarka er teknisk arrangør og med støtte fra Erik Østli
på Beitostølen. Innbydelse sendt ut og påmelding i
Eventor.
Tildeling fra NOF på aktiviteter
o NOF har gitt forhåndstilsagn på kr 52000. Dette er noe lavere enn
tildelingen i fjor.
o Nytt i år er tildeling av Oppstartmidler kr 5000.

ANSVAR
Fagkons
Rådene

Rådene

Fag
kons

Det er gitt støtte til tiltak og prosjekter som bidrar til å utbre oidretten i områder hvor det er liten eller ingen orienteringsaktivitet.
Styret har tenkt å bruke disse midlene til skolekart i hvite områder.
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Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR – intet utover det som ble tatt under sak 8/17
o TUR
 Intet utover det som ble tatt under sake 8 og 9/17
o TEK
 Se sak 8/17
 Mangler en TD til avslutningen av Trimtex-cup på
Tusenfryd. Ansvar Lillomarka.

Rådene

TIDS
FRIST

o Kart og Miljø
 Konflikt mellom Bækkelaget og Oppsal om kartrettigheter
over Middelalderparken.
 Kart og Miljø mener at det er mest naturlig å
knytte dette kartet opp mot kartet Sørenga og at
Oppsal får rettighetene, men at Bækkelaget skal ha
bruksrettigheter på kartet. Kretsstyret støtter dette.
 Forholdet til Bymiljøetaten
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AOOK styre ønsker å følge opp vår
høringsuttalelse til "Mål og retningslinjer for Oslo
kommunes skoger ". Vi vil derfor be om et møte
med Byrådssekretæren. Vi vil invitere NOFpresidenten som også er VDG ansvarlig i
forbundsstyret.



AOOK vil også bidra til at kunnskapsgrunnlaget
for sårbare områder forbedres, og gir derfor
rådsleder K&M fullmakt til å delta i et samarbeid i
regi av FNF Akershus som også favner NOA DNT
Oslo og omegn, Skiforeningen og NJFF Akershus.
Forslaget til brev foreslått av NOA og forelagt for
forbundet i 2016 vil være et utgangspunkt.



I forbindelse med invitasjon til arrangementer i
2018, vil vi be klubbene angi området og VDG
status for området. Dette for å kunne informere
BYM og FMOA om planlagt aktivitet og innhente
opplysninger om sårbare områder.

Verdens O-dag 24 mai
o Oppfordre klubbene til å arrangere løp denne dagen og registrere
deltakelsen.
o Vurderte å oppfordre Nydalen til å arrangere stolpeorientering i
Oslo sentrum (Stortinget) Kretsleder snakker med Sindre Langås.
TEK
KM 2018
o

Prøve VM (1-2 sept) nest år i Halden og NOF’s ønske om at vi skal
legge KM Lang i dette arrangementet.
 Styret ønsker at KM lang legges til samme helg som KM
stafett skal arrangeres. Da er dette ikke aktuelt under prøve
VM.
 KM mellom er det vanskelig å finne en ledig helg til. TEK
kontakter arrangøren av Veteran NM Kolbotn & Skimt og Ås
IL om det er mulig å legge KM mellom med Trimtex-cup inn i
dette arrangementet.
Hvis ikke dette er mulig kan det være aktuelt å legge det inn i
publikumsløpet under prøve VM men da uten Trimtex-cup.
 Styret ønsker ikke at det skal arrangeres eget kretsløp den
helgen som prøve VFM går.
 Kretsleder kontakter kretsleder i Østfold for å avklare hvilke
helg de ønsker å arrangere KM stafett for AOOK og Østfold.
Dette vil være avgjørende (ifølge NOF) for når Veteran NM
arrangeres. (Dette punktet ble ikke behandlet på styremøte)

Faste saker
 Dreieboka – status pr 04.05.17 ble gjennomgått uten merknader
 Regnskapsstatus pr 30 april ble lagt frem uten merknader
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
o Unionsmatchen 26-28 mai
 Innkommet post
Neste styremøte 4 september
Lagledermøte i uke 39 eller 40

