REFERAT FRA STYREMØTE 07/2021 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Mandag 10 jan 2021 kl 1800-2030
STED: TEAMS
Tilstede:: Ivar Maalen, Einar Tommelstad, Ella Berstad, Nora Skauen, Terje
Linløkken, Martin Veastad, Dag Kolberg,
Fravær:
NR
SAK

53/21 •

Møtereferat
o Protokoll fra kretsstyremøte 16. nov 2021.

54/21

•

ANSVAR

Fag-kons

Styret
Kretstinget 2022
o 3 februar Kantina til NIF
▪ Det er uklart om vi kan avholde kretstinget på Ullevål pga
koronarestriksjoner. Avklares etter 14 jan. Alternativet er
å gjennomføre det på TEAMS.
▪ Som møteleder på tinget vil styret fremme forslag om
Einar Tommelstad
o Årsrapport 2021
▪
▪

Utkastet ble gjennomgått og rettet opp der det var feil.
Einar kommer med noe utfyllende om prosjekt
kveldsorientering og Martin om tur-o.
Presenteres av møteleder på kretstinget. Martin forbereder
en kort presentasjon av arbeidet med Norsk kartarkiv.

o Årsplan 2022
▪

▪

Utkastet ble gjennomgått og rettet opp der det var feil.
Einar kommer med noe utfyllende om prosjekt
kveldsorientering og Martin om tur-o. Det legges inn en
oversikt over deltakelsen i NÆ-løp.
Rådsledere forbereder kortfattet presentasjon av sine planer
som samles og gjennomgås i forkant av formell
godkjenning av årsplanen.

o Budsjett 2022
▪

Forslaget ble gjennomgått og post 5040 ble økt til kr
110 000 og post 7460 til kr 62 500. Totalen blir da minus
275 100.

o Regnskap
▪
▪

▪

Det var ingen merknader til regnskapet.
Faktura fra Klatreparken ved avslutning av Trimtex-cup er
ikke mottatt til tross for at det er purret fra oss. Det ble stilt
spørsmål om den skal inn som er fordring. Tar dette opp
med kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er innkalt til revisjonsmøte tirsdag 11 jan

o Innkommende forslag.
▪
▪

Ingen forslag er mottatt så langt.
KM klasser ingen endringer. Ivar justerer på teksten for
sprintstafett og vinnertider for stafett.
o Valgkomiteens arbeid

▪

Status ikke kjent. Kretsleder har bedt valgkomiteen om at
de finner kandidat til denne posisjonen.

TID
S
FRI
ST

o Utdeling av priser
▪ Skogsjentenes pris til Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK
▪ Skogkarenes klubb deler ut priser til:
• Nils Anders Niklasson, Nydalens SK
• Ingeborg Roll Mosland, Oppsal orientering
• Erlend Sommerhein, Fossum IF
• Helene Scheele, Nydalens SK
55/21 • 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 - intet
Faste saker
• Dreieboka – status ikke gjennomgått
• Regnskapsstatus – se sak 54/21
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
• Orientering fra leder/nestleder
• Innkommet post:

