REFERAT FRA STYREMØTE 05/2021 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Mandag 6 sept 2021 kl 1700-2030
STED: Ullevål stadion
Tilstede:: Ivar Maalen, Einar Tommelstad, Ella Berstad, Rune Scheele, Petter Fure,
Martin Veastad, Dag Kolberg,
Fravær: Nora Skauen og Terje Linløkken men stilte med stedfortrendere.
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Møtereferat
o Protokoll fra kretsstyremøte 14. juni 2021. - Godkjent

Fag-kons
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Lagledermøte
o Dato 11 okt kl 18, sted Ullevål stadion
o Program:

Styret
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▪
▪
▪
▪

Terminlisten 2022 (TEK, TUR)
O-troll arrangør etter rulleringsplan (sept?)
Andre aktuelle saker til diskusjon:
Informasjon om aktiviteter høsten 2021

▪

Dag lager utkast med detaljert program

Sesongen 2021
o KM mellom for H/D 21
▪ TEK sjekker med Lillomarka om det kan legges inn i
deres NC løp 26 sept.
o KM sprintstafett –
▪ Har ikke klart å få ny arrangør så den vil utgå i år.
o Unionsmatchen – status
▪ Unionsmatchen er avlyst, men blir erstattet med en
kretskamp mellom de 4 norske kretsene.
▪ AOOK vil stille med 40 deltakere og ledere
o O-troll leir 18-19 sept
▪ O-troll blir bare lørdag 18 sept uten overnatting
o Deltakelse på kompetansehelgen til NOF for styret og rådene i
kretsen.
Sesongen 2022
o Skriv er sendt ut til klubbene med anmodning om å søke løp og
fristen er 17 sept.
o Unionsmatchen er planlagt i Gøteborg 27-29 mai 2022, men ikke
stadfestet av arrangøren enda. Dag følger opp saken,
• Rekruttering til o-sporten
o Nestleder redegjorde for status i saken:
▪ Det arbeides i hovedsak på to spor:
1. Erfaringsutveksling på tvers av klubbene om
rekrutteringsopplegg klubbene gjør per i dag.
Oppfølgingsmøte i regi av RUR etter sesongen og/eller i
løpet av vinteren.
2. Prosjekt for å utvikle/fornye opplegg for barn og
barnefamilier på kveldsorientering, samt markedsføring
av disse arrangementene. Det arbeides med å sende inn en

TUR/TEK

TEK

Nestleder
og RUR

TID
S
FRI
ST
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prosjektsøknad til Gjensidigestiftelsen, samt starte et
pilotprosjekt med utlysning av prosjektlederrolle.
Kretsledermøte
o Forslag fra Nydalens SK om lik vinnertid for damer og herrer er
fremmet fra kretsen. Det blir en sak på lagledermøte 11 okt.
NOFs strategiplan (2022-2024)
o NOF har innkalt kretslederen til et møte onsdag hvor tema er:

Nestleder

Hvordan kan din krets bidra til å øke engasjement og fokus på strategien for
de neste to årene (2022-24).
Prosessen videre for å ferdigstille strategien - hvordan skal kretsene jobbe
med dokumentet og hvordan skal de gi innspill til innholdet.

o Det ble etterlyst status på dokumentet. Ivar sjekker dette på møte
med NOF.
o Kretsen vil lage en tiltaksplan for hva kretsen og klubbene skal
følge opp og det innarbeides i årsplanen til kretsen.
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Kart og
Norsk orienterings kartarkiv
miljø
KMR ba AOOKs styre å behandle følgende forslag til uttalelse til
forbundet:
o Bakgrunn: Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) var
forslagstiller da Norsk Orienterings ting vedtok å etablere et
kartarkiv. Norsk Orientering har rapportert at kartarkivet er
etablert. Imidlertid er løsningen som tilbys ikke mulig å bruke for
terrengfordeling og kartgodkjenning i AOOK. Dette har AOOK
ikke hatt mulighet til å avdekke før løsning ble annonsert, fordi
AOOK ikke var involvert i etableringen av løsningen for
kartarkivet.
Etter at vi har satt oss inn i problemstillingene synes følgende
klart
- Det er ikke stilt krav til nødvendig funksjonalitet
- Det er ikke stilt krav til driftsaspekter (SLA mm)
o Konklusjon AOOK ber om at det igangsettes et nytt prosjekt for
etablering av kartarkiv, som innehar bestiller-kompetanse. AOOK vil
gjerne bidra til en vellykket løsning.
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Uttalelsen ble vedtatt uten merknader.
Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR
▪ O-troll blir gjennomført 18 sept uten overnatting.
o TUR
▪ HL/OLL er gjennomført
o TEK
▪ Må ha et møte med TUR om terminlisten 2022 etter
svarfristen fra klubbene somer 17 sept.
o Kart og Miljø
▪ Jobber med en veileder som skal gjøre det enklere for
klubbene og anmelde nye kart
o Nestleder
▪ Vanskelig å få arrangører til PRE-O prosjektet. Mulig at
det må lages en rulleringsplan blant klubbene. Sken taes
opp på lagledermøte.

Faste saker
• Dreieboka – status vedlagt
• Regnskapsstatus – status pr 31 aug 2021
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
• Orientering fra leder/nestleder
• Innkommet post:

•

Neste styremøte blir 11 okt kl 1700 i forkant av
lagledermøte
o

