REFERAT FRA STYREMØTE 06/2021 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Tirsdag 16 nov 2021 kl 1700-1930
STED: Ullevål stadion
Tilstede:: Ivar Maalen, Einar Tommelstad, Ella Berstad, Rune Scheele, Terje
Linløkken, Martin Veastad, Dag Kolberg,
Fravær:
NR
SAK

ANSVAR

44/21 •

Møtereferat
o Protokoll fra kretsstyremøte 6. sep 2021.
o Godkjent

Fag-kons

45/21

•

Styret

Kretstinget 2022
o 3 februar Kantina til NIF
▪ Fagkons sender ut innkalling i desember
o Årsrapport 2021
▪

Utkastet ble gjennomgått og fordelt av ansvar for punktene
i årsrapporten. Nytt utkast leveres innen 15 des.

o Årsplan 2022
▪ Forslag til årsplanen fra rådene sendes inn innen 15 des
2021. Felles rådsmøte for gjennomgang av årsplan 2022
blir 10 jan 2022.
o Budsjett 2021
▪

Fagkonsulent lager et forslag innen 15 des. Godkjennes når
endelig regnskap for 2021 foreligger. Rådene må komme
med innspill innen 10 des.

o Regnskap
▪
▪
▪

Fagkons avklarer med regnskapsfører når regnskapet er
klart og kan revideres. Siste frist vil være 25 jan.
Avtaler møte med konrollutvalget.
Leder må godkjenne alle billag i forkant av revisjon.

o Innkommende forslag.
▪ Frist 2 uker før
▪ KM klasser
o Valgkomiteens arbeid
▪ De må komme i gang med sitt arbeid
• Kretsleder kontakter valgkomiteen

o Innstilling til priser fra skogkarenes klubb
▪ Kretsen sender over følgende forslag til skogkarenes
klubb:
Nils Anders Niklasson Nydalens SK H16
Eira Skaarer Wiklund
Nydalens SK D15
Ingeborg Roll Mosland Oppsal orientering D16
Erlend Sommerhein
Fossum
H14
46/21 •

Rådene
Sesongen 2022
o Status Terminlisten
▪ IL Koll har sagt seg villig til å arrangere KM natt 6. april
▪ Tyrving har sagt seg villig til å arrangere KM sprint. Dato
ikke klart.

TID
S
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o Samlinger
▪ Vårsamlingen Daftø 1-3 april 2022
• Bestilling på 180 plasser er bekreftet fra Daftö og
vil må betale 10% i forskudd på SEK 272220
innen 27 nov.
▪ Sommersamling
• Fet O-lag arrangerer sommerleir helgen 10-12
juni.
▪ O-troll leir
• Dato ble bestemt til helgen 10-11 sept. RUR må
avklare om vi skal ha 2 eller 3 leire, da Asker er en
av arrangørene samtidig som de har NM senior.
▪ Samlinger for junior
• TUR ønsker å arranger samlinger og sosiale
sammenkomster for junior løpere i kretsen. Leder
TUR følger opp dette og fått med Ellen Aure
Skogedal, Maiken Skirstad Mo og Pamele Åsten
Planlegger en samling 19-20 mars i Østfold i
samarbeid med Jon Aukrust Osmoen. TUR lager
et budsjettforslag for jr samlinger i 2022.

47/21

•

Rekruttering til o-sporten
o Nestleder la fram forslag til fremdriftsplan:
▪

Forslag for fremdrift:
- 17.11.2021: Publisering av stillingsannonse på kretsens webside,
utsendelse til klubbene, ber også om publisering på
orientering.no.
- 02.12.2021: Søknadsfrist.
- 03.12.2021: Siling og innkalling til intervjuer.
- 10.12.2021: Intervjuer (dagtid), evt. tidligere i uken (kveldstid).
- 13.12.2021: Tilbud sendes ut.
- 03.01.2022: Oppstart hvis det passer for kandidaten.

▪

48/21 •

49/21 •

Nestleder
og RUR

Det ble besluttet å kjøre et pilotprosjekt i 2022 på 6 mnd.
Vi lyser ut en stilling 20% stilling snarest. Nestleder
følger opp fremdriften i prosjektet på vegne av styret og
utarbeider et budsjettforslag for prosjektet.
Kretsleder
Kretsledermøte
o Referat fra kretsledermøte
▪ Det er ikke kommet noen referat fra kretsledermøte enda,
men kretsleder redegjorde for sakene som var til
behandling. Referatet sendes ut så snart det forligger fra
NOF.
Kretsleder
NOFs strategiplan (2022-2024)
o Kretsstyret diskuterte saken på et Teamsmøte 1 nov. Kretsleder
har laget et sammendrag fra møte som er vårt innspill på høringen
og oversendt til NOF.

o

Høringssvar fra
AOOK Utkast til strategi 2020-2026.pdf

50/21 •

KM medaljer 2020
o Utlevering
▪ Styremedlemmer tok med til Nydalens SK, Ås-NMBU,
Tyrving IL. Øvrige medaljer leveres til klubbene ut på
kretstinget.
51/21 • Klubbsamarbeidsprosjektet – fakturering til klubbene
Alle
o Det er i år ikke ført noen oversikt over deltakelse på disse åpne
treningene. Det er brukt kr 68000,- i dette prosjektet og normalt
skal klubbene som er deltatt betale kr 34000,- utfra deltakelse.
Når det ikke er ført noen oversikt over deltakelse så er det
vanskelig å forta noen fordeling.
o Styret besluttet at vi ikke fakturerer klubbene for deltakelse på de
samlingene da det ikke er ført noen deltakeroversikt dette året.
52/21 • Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR - intet
o TUR - intet
o TEK - intet
o Kart og Miljø
▪ Ref sak 42/2021 om kartarkiv. Vi ønsker nå å
gjennomføre en ca 3 timer lang workshop med Norkart.
Arbeidet i denne workshopen skal ikke føre til noen
forpliktelser og resultater skal i prinsippet være
leverandøruavhengig. Når vi kommer fram til et forslag
antar vi at NOF ønsker å behandle dette.
NOF er med i arbeidet, siden Stein Blomseth og Terje
Mathisen allerede er involvert. En formell bekreftelse fra
NOF er også ønskelig. Dag Ausen (som er NOF styrets
ansvarlige i saken) er spurt om det, med informasjon til
Presidenten.
▪
Faste saker
• Dreieboka – status vedlagt
• Regnskapsstatus – status pr 1 nov 2021 (kommer før møte)
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
• Orientering fra leder/nestleder
• Innkommet post:

Det blir juleavslutning på Egon fra kl 1930
Neste styremøte
o

