
 

REFERAT FRA  STYREMØTE 03/2015 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TID:                  

Torsdag 13 august  18:00  

STED:    Ullevål stadion møterom 3066 

INNKALTE:    Ivar Maalen, Grete Berntsen, Martin Veastad, Dag Kolberg, 

Forfall:  Reidunn Hallan, Katrine Bakke,  Arne Tesli, 
 

NR SAK AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

12/15 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 2 mai 2015 - godkjent 
 

Fag-

kons 

Leder 

 

13/15  Lagledermøte 30 sept – Kantina Ullevål stadion 

o Saksliste 

 Terminlisten 2016 

 Rekruttering – hvite flekker i kretsen 

 Trener 1 kurs 

 NOFs rekrutteringsturne 1 nov i AOOK 

 NOFs kompetansehelg 21-22 nov Gardermoen 

 Presentasjon av prosjekter  

Alle  

14/15  Unionsmatchen 2016 

- 28-29 mai med Fossum IF som arrangør 

- Fossum er i gang med planlegg 

- Kretsstyret vil ha et møte med Fossum så raskt som mulig for å 

gjøre avtaler om arbeidsfordeling, økonomi og ev andre forhold 

TEK  

15/15  Identifisere og fargelegge hvite flekker på kartet 

- Plan for det videre arbeidet -  oppfølging fra forrige møte 

- Planen er å få til noen pilotområder hvor vi skal satse . 

- Det er RUR som har ansvaret for dette og de må komme med 

forslag til satsingsområder. 

- Saken prioriteres  

- NOFs rekrutteringsturnè søndag 1 nov 11-15 Oslo 
 Suksessklubb i din krets 

 På høstens rekrutteringsturne ønsker vi igjen å legge opp til at en klubb 

skal få mulighet til å fortelle sin suksesshistorie og dele sin erfaring 

med de andre klubbene. Vi ønsker å involvere dere i kretsene til å gi 

innspill på hvilken klubb vi bør kontakte i din krets.  Vi ser også at det 

kan være nyttig at noen kretser kan få besøk av en klubb fra en annen 

krets om det lar seg gjøre og er ønske. 

Vi ønsker forslag så raskt dere klarer og innen 15. august til 

lene.kinneberg@orientering.no  

Fokuset på Rekrutteringsturneen skal ligge på Rekruttere og beholde. 

Klubber som foreslås bør ha rekrutter og ungdom som de har klart å få 

med videre fra det aller første nybegynnerstadiet. Hva er 

suksessoppskriften ? Hvordan klarer de å skape et godt miljø?  

Klubber som blir valgt ut får ca 30 min. til å presentere. 

 Kompetansehelg 21-22 nov på Gardermoen 

Se vedlegg 

RUR 

Anlegg 

Leder 

 

16/15  Trener 1 kurs høsten 2015 

o Det blir et samarbeid med NOF 

o 1 del og aktivitetslederkurset blir under kompetansehelgen på 

Gardermoen 21-22 nov 

o 2 del blir medio jan 2016 et sted i kretsen 

RUR/f

agkons 

 

mailto:lene.kinneberg@orientering.no


17/5 Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

 RUR – Ikke tilstede 

 TUR  

o – Vi stilte 2 lag i AXA stafetten ifb O-ringen 9 og 27 plass 

o Mange gode resultater i Hovedløpet 3 gull, 4 sølv og 6 bronse. 

 TEK 

o Terminlistearbeidet for 2016 er i gang. Frist for klubbene 12 

sept 

 Anlegg 

o Møte med fylkesmannen i Akershus 19 aug og her deltar også 

kretsleder. 

 

  

 Faste saker 

 Dreieboka – status pr 11.8.2015  

 Status økonomi 2015 – ingen status på dette møte 

 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover. 

 Innkommet post 

o Har søknad om Bingospill 2016  

 

  

 EVENTUELT   

 Neste styremøte: Tirsdag 15 september kl 1700 

 

  

 


