
 

REFERAT FRA STYREMØTE 08/2020 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID: Mandag 16 november 2020 kl 1800 

STED: Teams  

Tilstede: Ivar Maalen, Kjersti Hov, Marie Hammer Iversen, Martin Veastad, Nora 

Skauen, Einar Tommelstad, Per Eric Ståhlbrand, Dag Kolberg, 
 

NR SAK AN-

SVAR 

TID

S 

FRI

ST 

55/20 Møtereferat 

• Protokoll fra kretsstyremøte 12 okt 2020 - godkjent 

• Protokoll fra kretsstyremøte 21 sept 2020 – dato rettet - godkjent 

Fag-kons  

56/20 • Oppfølging av saker fra Kretstinget 2020  

▪ Valgkomitè 2021 

▪ Fortsatt ikke lykkes å finne et kvinnelig medlem i 
valgkomiteen. 

▪ Martin spør Ingrid Rapp i Raumar 

Leder  

 

57/20 • Saker fra NOFs ting og kretsledermøte 6 og 7 nov 

o NOFs ting 

Kretsleder orienterte om saker fra NOFs ting. De fleste saker 

ble utsatt eller overført til kretsledermøte for behandling. 

Kretsleder berømmet delegatene fra vår krets for innsatsen. 

Mer om saker som ble behandlet kan leses her: 

http://www.orientering.no/nyheter/tidenes-forste-

forbundsting-i-norsk-orientering-pa-digital-form/ 

o Kretsledermøte. 

AOOK hadde fremmet en sak angående terrengsperring. 

Dette er retningslinjer som NOF har gitt ut. Forbundsstyret 

kunne ikke støtte forslaget i sin nåværende form. Det var laget et 

utkast til oppdaterte retningslinjer for terrengsperring som er 

gjengitt i sakspapirene. Endelig vedtak av disse gjøres av NOFs 

styre etter Kretsledermøte. 

Andre saker som ble behandlet kan det leses om her: 

http://www.orientering.no/nyheter/gemyttlig-kretsledermote-

lordag-morgen/ 

 

Leder  

58/20 • Kretstinget 2021  

▪ 4 februar sted ikke avklart. Dag sjekker lokaler på NIH og det 

er også mulig at det kan gjennomføres digitalt. 

▪ Årsrapport 2020 og årsplan 2021 
▪ Arbeidsgrunnlaget sendt ut med innkallingen og 

arbeidsoppgaver i styret fordelt. Innspill må være klart til 

neste styremøte. 

▪ Budsjett 2021  
▪ Fagkonsulent lager et forslag. Sendes ut med innkallingen 

til neste styremøte 

▪ Regnskap  
▪ Fagkons avklarer med regnskapsfører når regnskapet er 

klart og kan revideres. Siste frist vil være 25 jan. 

▪ Leder må godkjenne alle billag i forkant av revisjon. 

▪ Innkommende forslag. 

Alle  

http://www.orientering.no/nyheter/tidenes-forste-forbundsting-i-norsk-orientering-pa-digital-form/
http://www.orientering.no/nyheter/tidenes-forste-forbundsting-i-norsk-orientering-pa-digital-form/
http://www.orientering.no/nyheter/gemyttlig-kretsledermote-lordag-morgen/
http://www.orientering.no/nyheter/gemyttlig-kretsledermote-lordag-morgen/


▪ Frist 2 uker før 

▪ Valgkomiteens arbeid 
▪ De må komme i gang med sitt arbeid 

▪ Innstilling til priser fra skogkarenes klubb. Forslaget som var 

sendt ut ble godkjent. 
 

59/20 • Rapport på tiltaksplan 2020 (utkast vedlagt) 

▪ Rapporten til NOF på tiltaksplan 2020 skal leveres innen 20 

nov. Dette danner grunnlaget for utbetaling av støtten fra 

NOF. Forslaget som var sendt ut ble godkjent 

  

60/20 • Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

▪ RUR 

▪ Trener 1 kurs planlegges i samarbeid med NOF. Del 1 6-7 

feb og del 2 20-21 mars. 

▪ TUR 

▪ Kretsleder nevnte at det var en diskusjon med 

klubbtrenerne om kretssamlingen for jr/sen 21 nov kunne 

gjennomføres innenfor de koronaregler som gjelder nå. 

Mest sansynlig er at den ikke gjennomføres.    

▪ TEK 

▪ Har sendt ut en mail til arrangører av kretsløp i 2021 om å 

få inn informasjon om både teknisk delegert og 

informasjon om samlingsplass og kart som skal brukes før 

vi godkjenner klubbens løp i terminlista.  

▪ Kart og Miljø 

▪ FNF Akershus og FNF Innlandet jobber sammen om 

uttalelse til planprogram for utbygging av E16 fra 

Kongsvinger til E16 ved Kløfta. Martin ønsket å ta opp 

om AOOK skulle støtte denne uttalelsen. 

• Etter litt diskusjon var det enighet om at AOOK 

skulle støtte denne uttalelsen. 

  

61/20 • Ekstrasak – ref fra møte med Kontrollutvalget 

o Kretsleder informerte om at det 4 okt ble avholdt et møte med 

kontrollutvalget. I møte ble det sett på oppgavene som 

kontrollutvalget har og hvordan de skulle følges opp. Referat 

fra møte er vedlagt: 

Oppstartsmøte i 

kontrollutvalget.odt  

  

 Faste saker 

• Dreieboka – status  

• Regnskapsstatus pr 1 nov ble fremlagt. 

o Fagkonsulenten redegjorde for enkelte poster. Ellers var det 

ingen merknader. 

• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover. 

▪ Innkommet post:  

  

 Neste styremøte: tirsdag 15 desember kl 1800 på Teams. 

NB! Alle i styret skal ha sendt inn sine innspill til årsrapport 2020 

og årsplan 2021 i forkant av møte. Se sak 58/20. 

  

 


