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• Protokoll fra kretsstyremøte 2. mars 2020.
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Godkjent

Oppfølging av saker fra Kretstinget 2020
o Valgkomitè 2021
▪ Styret har fått fullmakt av kretstinget til å oppnevne
valgkomite for 2021
▪ Kretsleder ta kontakt med den forrige valgkomiteen for
å spørre om de vil ta et år til. Saken utsettes til neste
møte
10/20 • Revisjon av AOOKs lover etter ny lovnorm av 23 okt 2019
o Idrettsstyret i NIF har vedtatt en ny lovnorm for særkretser. Det
var laget et utkast til AOOKs lover tilpasset den nye lovnormen
som ble diskutert. Vedlegges referatet.
o Fagkonsulent tar kontakt med de to som er valgt til revisorer om
de vil gå inn i den nye rollen som kontrollutvalg.
o Styret godkjente lovutkastet som gjeldene lov for AOOK fra
denne dato.
11/20 • Aktiviteter 2020
o Hva gjør vi med konkurranser, kurs og samlinger som er avlyst
fram til nå.
▪ Kulturministeren vil komme nye retningslinjer for
idretten på torsdag 30 mai. Vi venter på denne
avklaringen.
▪ NOF vil utarbeide nye retningslinjer for å gjennomføre
konkurranser som de vil søke om å få godkjent.
▪ TEK tar kontakt med de klubber som etter planen skal
arrangere k-løp fram til juli og får status i deres arbeid.
o Hva med aktiviteter resten av året
▪ Hvis myndighetene vil en begrenset mulighet for
konkurranser vil kretsen prioritere arrangement for
ungdom (trimtex-cup) og KMer i den utstrekning det er
mulig.
o Planer for sesongen 2021
▪ TUR og Tek møte 25 mai for planlegging av 2020
15/20 • Pre-o karusell
o Nydalens SK, Østmarka OK og Fet OL har sagt seg villig til å
arrangere pre-o løp 2020 hvis det er mulig.
▪ Nestleder følger opp saken når vi har fått nye
retningslinjer for konkurranser og tar saken opp på neste
møte.
16/20 • Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående

Styret

Styret

Styret

Nestleder

TEK

o RUR
▪ Ikke så mye aktivitet på dette området nå
▪ Planlegger fro å kunne arrangere o-troll i september etter
oppsatt plan.
▪ Håper at vi også kan arrangere trener 1 kurs i høst.
Fagkonsulent følger opp dette med NOF.
o TUR
▪ Det lages treningsopplegg i klubbene som er åpne for alle
i kretsen og gjennomføres som individuelle treninger.
Dette fungerer bra.
▪ Vårsamlingen og sommersamlingen er avlyst.
▪ Unionsmatchen er foreløpig utsatt til høsten, men det er
lite sannsynlige at det er mulig å arrangere den før til
neste år.
o TEK
▪ Arrangørseminaret i mars måtte avlyses.
▪ Starter planer for 202|1 med møte TUR og TEK 25 mai.
o Kart og Miljø
▪ Det er gitt innspill til behovsplanen i Oslo av nestleder.
▪ Det har vært en konflikt mellom Bækkelaget og Oppsal
om kartlegging av et området. Saken er nå løst.
▪ Har hatt møte med miljødirektoratet om forskrift
verneområder. Vi ønsker at det skal komme inn i
forskriften at det er tillatt med orienteringsløp i
verneområder. Vanskelig å få gjennomslag.
▪ Klubbene har problemer med saksbehandlere i
Bymiljøetaten når det skal søke om tillatelse til
arrangement.
17/20 • Økonomisk tap på Vårsamlingen
Fagkons
o Vårsamlingen på Daftø måtte i avlyses pga av smittefaren.
Avbestillingsgebyr på 10% til Daftø og og kr 3000,- for bussene
måte vi betale.
o Etter justering av kurs så ble tapet totalt på nkr 16340,-:
▪ Forskudd Daftø: nkr 13349,▪ Avbestilling av busser: nkr 3000,18/20 • Videreutvikling av kveldsorienterings-tilbudet i AOOK for å få nye
mennesker med på aktiv orientering. (vedlegges referatet)
o Søknad om tilskudd til markedsføring på kr 60000,- fra
Lillomarka, Koll, OSI og Geoform.
o Saken kom inn kort før møte og alle hadde ikke fått tilgang på
søknaden før møte. Styret diskuterte saken og gjorde vedtak at vi
ikke ønsker å støtte søknaden slik den fremkommer med
tradisjonell markedsføring, men at søkerne kontaktes av leder for
ev revisjon av innhold. Styret mener at en bedre bruk av sosiale
medier og kobling mot Eventor er en mulig løsning.
Faste saker
• Dreieboka – status pr 200420
• Regnskapsstatus – status ble lagt fram
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og
fremover.
• Innkommet post

Neste styremøte 11 mai kl 1800 (nettmøte)

