PROTOKOLL
KRETSTINGET 2010
AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800
IDRETTENS HUS, Ekeberg

1

PROTOKOLL FRA KRETSTING
AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS
16. FEBRUAR 2011

Kretstinget for år 2010 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, møterom 338, onsdag 16. februar 2011
med åpning kl 18.00.
SAK 1.

ÅPNING

Kretsleder Knut E. Helland, ønsket på vegne av styret lagsrepresentanter og gjester velkommen til
kretsens niende ordinære Ting.
GODKJENNE FULLMAKTER
Det møtte til sammen 43 stemmeberettigede fordelt på 37 representanter fra lagene og 6
representanter fra kretsstyret. 25 av kretsens lag var representert.
Fullmaktene ble godkjent.
Deltakerliste følger vedlagt.

SAK 2
SAKSLISTEN
Sakslisten ble godkjent.

SAK 3.
VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
Etter forslag fra styret ble Per Eric Ståhlbrand, Kjelsås IL, valgt til dirigent og Anne-Britt Nilsen fra
styret ble valgt til sekretær. Jorunn Sanderud, Nydalens SK, og Kristian Ruud, Bækkelagets SK, ble
valgt til å skrive under protokollen.

SAK 4
ÅRSBERETNING
Vedtak: Den framlagte årsberetningen for perioden 01.01.10 – 31.12.10 ble enstemmig godkjent.

SAK 5
REGNSKAP FOR AOOK
Knut E. Helland redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 01.01.10.-31.12.10.
Regnskapet viser et underskudd på kr 94.415,-.
Styret hadde budsjettert med underskudd på kr 123.000,-.
Konklusjonen i revisorrapporten ble: regnskapet er funnet i orden og revisorene anbefaler at
regnskapet godkjennes.
Vedtak: Det framlagte regnskapet for perioden 01.01.10 – 31.12.10 ble enstemmig godkjent.
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SAK 6

INNKOMNE FORSLAG

Sak 6A. Kreativitetspris
Styret ønsker å belønne nytenking innen løpsarrangement, rekruttering og turorientering – og som
kan gjenbrukes av andre klubber. Styret nedsetter egen jury som evaluerer nominerte arrangement.
Styret avgjør hvor mange priser som skal deles, totalt inntil kr 20.000,Kun klubber i Akershus og Oslo o-krets kan delta, og alle kan nominere. Nomineringene må
begrunnes. Prisene deles ut etter sesongslutt, på lagledermøtet eller kretstinget. Vinnerne presenterer
sitt prosjekt.
Vedtak:

Det avsettes kr 20.000,- til kreativitetspriser i 2011. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6B. O-kartkiosken
Forslag fra styret
O-kart-kiosken er en nettløsning for å markedsføre salg av orienteringskart Kretsstyret foreslår at det
settes av kr. 10.000,- i budsjettet for 2011 for å videreutvikle "O-kart-kiosken" slik at den kan
benyttes av flere klubber i AOOK. Kretsstyret tror at bedre markedsføring av klubbenes kart kan gi
økt bruk av kartene og dermed flere inntekter til klubbene.
Vedtak:

Det avsettes kr 10.000,- for å videreutvikle "O-kart-kiosken". Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6C. Godtgjørelse til teknisk delegert (TD)
Forslag fra styret
Styret mener at teknisk delegerte (TD) bør få en godtgjørelse for dekning av utgifter. Styret foreslår
derfor at kretsen betaler kr 500 til teknisk delegerte (TD) etter at rapport er innlevert. Kretstinget ga
signal om at vi bør kurse TD'er. Styret vurderer å samle de utnevnte TD'ene til et møte.
Vedtak:

Teknisk delegerte (TD) honoreres med kr 500,- etter at rapport er innsendt. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.

SAK 7
FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2011
Kommentarer:
KM natt mangler. Hva med samarbeid med andre?
KM natt kan legges inn i en natt-cup
Østfold har KM natt 1. april, før Norwegian Spring. Er det mulig å bruke dette?
Lengder stafett for D/H 17 korrigeres i samsvar med NOFs retningslinjer. Dette er også i tråd
med intensjonen ved denne bestemmelsen.
TEK vurderer de innkomne kommentarene.
Vedtak:
Det framlagte forslaget til KM-program ble enstemmig godkjent.
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SAK 8
ÅRSPLAN 2011
Trening- og uttaksrådet, teknisk råd og anleggsrådet redegjorde selv for sine årsplaner. Styrets leder
redegjorde for rekrutteringsrådet.
Rekrutteringsrådet (RUR):
Ingen kommentarer
Trening- og uttaksrådet (TUR)
Rettelser:
Samlinger: Lillomarka OL er teknisk arrangør for 13-16 samlingen i Østfold 25. – 27. mars.
Trimtex-cup: løpet 2. juni arrangeres som langdistanse
Trimtex-cup: løpet 29.mai arrangeres som sprint uten kvalifisering
Trimtex-cup: løpet 18.september arrangeres som fellesstart med gafling
Teknisk råd (TEK)
Ingen kommentarer
Anleggsrådet
Kommentar:
Rådets leder etterlyste flere svar fra klubber når det gjaldt prioritering av kart
O-kartkiosken legges inn i rådets planer
Vedtak:
Den fremlagte årsplanen for 2011 med kommentarer ble enstemmig vedtatt.

SAK 9
LAGSKONTINGENT 2011
Forslaget til årskontingent var som følger:
Satser for lagskontingenter i AOOK 2011 (samme som for 2010)
- Lag >301 medl
kr 5500
- Lag 201-300 medl
kr 5000
- Lag 101-200 medl
kr 4500
- Lag 51-100 medl
kr 3000
- Lag 31-50 medl
kr 2000
- Lag 11-30 medl
kr 1000
- Lag <10 medl
kr 700
Vedtak:
Styrets forslag til lagkontingent for 2011 ble enstemmig vedtatt.

SAK 10
BUDSJETT 2011
Knut E. Helland redegjorde for forslaget til budsjett m/noter. Kretsen vil ha samme aktivitetsnivå
som tidligere.
Med en økning av kreativitetsprisen til kr 20.000,-, legges det opp til et underskudd på kr 207.000,Det ble drøfting rundt kurs og godtgjøring til kursdeltakere.
Bækkelagets SK ved Kristian Ruud foreslo å endre godtgjøring til kr 1500,- for fullført Grunnkurs og
kr 5000,- for fullført Trener 1 kurs. 9 stemte for dette og 34 stemte mot. Forslaget falt.
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Det ble stilt spørsmål om det er lov til å budsjettere med underskudd, jfr. NIFs lov.
Kretstingets underskudd skal kompenseres med oppspart egenkapital.
Vedtak:
Det framlagte budsjett med forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.

SAK 11
VALG
Valg av representanter til kretsstyret, råd, valgkomitè og revisorer for 2011
Leder av valgkomiteen Tove Strand redegjorde for det forslaget som forelå.
Følgende personer til styre og råd ble enstemmig valgt:
AOOK TILLITSVALGTE 2011
Leder:
Nestleder:

Knut Helland
Arne Tesli

Styremedlemmer:
Leder for anleggsråd:
Leder for trenings- og uttaksråd:
Leder for teknisk råd:
Leder for rekrutterings- og utdanningsråd:

Østmarka OK
Koll

ikke på valg
ny

Håkon Løvli
Kjell Blomseth
Berit Danielsen
Katrine Bakke

ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg
ny

Anleggsråd:
Håkon Løvli (leder)
Tor Valstad
Trygve Tømta

Asker SK
Oppsal IF
Hurdal OL

ikke på valg
gjenvalg
gjenvalg

Trenings- og uttakingsråd:
Kjell Blomseth (leder)
Bente Landmark
Henning Spjelkavik
Gry Ahlsand
Olav Bakken

Ås IL
Fossum IF
IL Tyrving
Nydalens SK
Lillomarka OL

ikke på valg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

Rekrutterings- og utdanningsråd:
Katrine Bakke (leder)
Fossum IF
Anne Madslien
Nydalens SK
Anne Marie Åstebøl
Oppsal IF

ny
gjenvalg
gjenvalg

Teknisk råd:
Berit Danielsen (leder)
Petter Fure

IL Tyrving
Oppsal IF

gjenvalg
gjenvalg

Valgkomite:
Tove Strand
Per Eric Ståhlbrand

Måren OK
Kjelsås IL

gjenvalg
gjenvalg
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Revisorer:
Knut Krosby
Per Eric Ståhlbrand

Skimt
Kjelsås IL

gjenvalg
gjenvalg

Vara-revisorer:
Inger Wangensteen
Liv Jorun Buseth

Østmarka OK
Frogner IL

gjenvalg
gjenvalg

Styret får fullmakt til å finne et ekstra medlem til teknisk råd og til valgkomiteen. Anne Madslien og
Anne Marie Åstebøl er ikke forespurt. Styret avklarer deres deltakelse i rekrutteringsrådet.

UTDELING AV PREMIER
Ungdommene som fikk årets gavekort fra Skogskarenes klubb:
Borger Melsom, Fossum IF
Olai Stenstad Lillevold, Ås-UMB Orientering
Kaja Bråten Løvald, Asker SK
Ungdommene som fikk pris fra Skogsjentenes klubb:
Andrine Benjamnsen, Lillomarka OL

AVSLUTNING
Knut E. Helland takket Per Eric Ståhlbrand for jobben som dirigent og Anne-Britt Nilsen for jobben
som sekretær. De fikk hver sin blomsterbukett. Avtroppende leder for rekrutteringsrådet, Bjørn
Sandelien, fikk også blomster. Han orienterte om fellesmøte for nytt styre og rådsmedlemmer 8.mars
2011 på Ullevål.Til slutt takket Knut lagsrepresentanter og gjester for fremmøtet og vel gjennomført
Ting.
Tinget ble avsluttet kl. 20:15
Oslo, 07.03.2011

Anne-Britt Nilsen
referent
Jorunn Sanderud
Nydalens SK

Kristian Ruud
Bækkelagets SK
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