REFERAT FRA STYREMØTE 02/2015 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Onsdag 6 mai 18:00
STED:
Ullevål stadion møterom 3066
Til stede: Ivar Maalen, Arne Tesli, Grete Berntsen,Ida A. Tiltnes, Martin Veastad,
Dag Kolberg,
Forfall: Reidunn Hallan
NR
SAK

6/15

Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 11 mars 2015
Godkjent

ANTIDS
SVAR FRIST
Fagkons
Leder

7/15



Alle

Støtte til arrangementsutvikling
o Det er kommet inn 12 søknader og kretsstyret ga følgende tilsagn
om midler:

Klubb
Asker SK
Bækkelagets SK
Fet OL
Fossum IF
Fossum IF
Fossum IF
IL Tyrving
Kolbotn&Skimt
Koll IL
Natthauken IL
NERO
Nittedal OL
Totalt
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Formål
Tildeling
Promotering Night Hawk for ungdom
5000
Sprek i nærmiljøet
10000
Fet karusellen
5000
Sommer o-skole
5000
Tur-o kystorientering
0
Beholde rekrutter
0
Flygeblad
5000
Rekruttkarusell
5000
Stolpejakt
10000
Markedsføring Night Hawk
5000
Kurs i kart og kompass
0
Stolpejakt
10000
60000

o Pengene utbetales når aktiviteten er gjennomført og rapport er
sendt til kretsen. (frist for å sende inn rapport er 1 okt)
o Klubbene må kunne presentere opplegget på lagledermøte i sept
Unionsmatchen 2016
- Dato for neste års arrangement fastsettes 28-29 mai
- Vi mangler klubb til arrangementet
Identifisere og fargelegge hvite flekker på kartet
- Ida har fått erfaringsrapport fra Sør Trøndelag om hvordan de tok
kontakt med skoler og gjennomførte aktiviteter.
- Vi må prioritere karter rundt skoler/nærområdet i hvite områder i
samarbeid med klubbene
- I samarbeid med klubbene lage og gjennomføre sprintorientering i
skolene.
- I første omgang sende et skriv til klubbene hvem vil være med på
et pilotprosjekt. Plan er å komme i gang med pilotprosjektet våren
2016.
- Ansette en prosjektleder på timebasis som i samarbeid med de
klubber som vil være med lager et opplegg for presentasjon på
skolene.

TUR

RUR
Anlegg
Leder

RUR

RUR
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11/5

Valgkomite 2016
- Berit Danielsen IL Tyrving, Leder (valgt på tinget)
- Sindre Langaas, Nydalens SK (oppnevnt av Nydalens SK)
- Fet OL (ikke meldt inn kandidat og det er purret)
Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
 RUR – Intet utover sak 9/15
 TUR – Forfall
 TEK
o Gjennomført arrangementsseminar, vellykket
o OSI trakk seg fra å arrangere skogsløpet 31 mai og det strykes
o Fossum Challenge flyttes til 27 sept 2015
o Møte med TUR om sesongen 2016 holdes 28 mai på Ullevål
o Kretsen må stille medlemmer til jury under O-festivalen. Dag
Kolberg meldte at han kunne stille hvis det var ønskelig.
 Anlegg
o Lage en kart/anleggside på vår hjemmeside
o Overføre det som skal brukes fra den gamle hjemmesiden over
til den nye.
o Ta i bruk en kartdatabase hvor alle klubber skal legge inn sine
nye og reviderte kart

Faste saker
 Dreieboka – status pr 28.04.2015 – ingen merknader
 Status økonomi 2015  Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
o Sommersamling Camp Stokke 12-14 juni
o Unionsmatchen 30-31 mai
 Forslag til justering av regelverket
 Innkommet post
EVENTUELT
Neste styremøte: 13 august 2015 kl 1800
Lagledermøte : Forslag uke 39 eller 40

