
 

REFERAT FRA STYREMØTE 03/2020 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID: Mandag 11 mai 2020  

STED: Nettmøte  

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

Skauen, Dag Kolberg, 

FORFALL:  
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19/20 Møtereferat 

• Protokoll fra kretsstyremøte 27. april 2020. 
o Godkjent 

Fag-kons  

20/20 • Oppfølging av saker fra Kretstinget 2020  

o Valgkomitè 2021 

▪ Ledere har kontaktet den gamle valgkomiteen om de kan 
ta et år til. Svar foreligger ikke enda 

▪ Saken følges opp på neste møte 

Styret  

 

 

 

 

21/20 • Aktiviteter 2020 

o Våren 

▪ 9/5 Lillomarka gjennomført for H/D13-16  

▪ 24/5 Nydalens SK for H/D13-16 og H/D17- 

▪ 6-7/6 Oppsal H/D13-16, junior og senior – Trimtex-cup? 

▪ 13/6 Asker SK – KM sprint for KM klasser – Trimtex-cup 

▪ 20/6 Raumar – alle klasser – Trimtex-cup 

▪ 21/6 Fet OL – alle klasser - Trimtex-cup 

▪ Oppfordrer klubben til å arrangere i ledige helger 

o Høsten 

▪ Gjennomgår terministen for høsten på neste møte 

▪ Vi planlegger å gjennomføre O-troll leir 19-20 sept. RUR 

tar kontakt med arrangørklubbene Måren, Tyrving og Fet 

for å lage en plan for gjennomføring. 

▪ TUR vurdere en dagsamling for 13-16 

o Planer for sesongen 2021 

▪ TUR og Tek møte 27 mai kl 19. 
Ny retningslinjer fra NOF: http://www.orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-

disse-smittevern-tider/ 

 

  

22/20 • Pre-o karusell 

o 3 klubber er villig til å arrangere løp på høsten. Nestleder blir 

kontaktperson i kretsen og i samarbeidd med Lone Brockmann i 

NOF og klubbene lager en gjennomføringsplan. 

Nestleder  

23/20 • Videreutvikling av kveldsorienterings-tilbudet i AOOK for å få nye 

mennesker med på aktiv orientering.  

o Det ble en lang diskusjon med mange synspunkter på hvordan 

dette skal gjøres. 

o Konklusjonen ble at nestleder lager et forslag til 

gjennomføringsplan som sendes ut til st ble at nestleder lager et 

forslag til gjennomføringsplan. 

Nestleder  

24/20 • NSK ønsker at kretsen henvender seg til forbundet og ber om 

avklaring på hvordan forbundet vil forholde seg til deltakelse og 

Nestleder  

http://www.orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/
http://www.orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/


premiering på NM i 2020-sesongen. Dette i lys av vedtak på 

kretsledermøtet 2019 og forslag til forbundstinget 2020 som ikke er 

blitt avholdt. 

o NOFs styret har behandlet saken på siste møte. 

Generalsekretæren har fått i oppdrag og undersøke om vedtaket 

som ble gjort på KLM i høsten kan utsettes til det blir behandlet 

på forbundstinget som er utsatt til høsten 

25/20 • 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 

Rådene  

 Faste saker 

• Dreieboka – status pr 200420 

• Regnskapsstatus 

o Ikke lagt fram på dette møte. Vi har fått tilsagn om tildelingen 

fra viken krets på kr 122300 som er over det vi har 

budsjettert. Vi må regne med mindre tildeling på Bingo da 

alle haller ble stengt 12 mars og det er uvisst når de kan åpne 

igjen.  

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

• Innkommet post: Tildeling fra Akershus IK (Viken) 

  

 Neste styremøte: 15 juni kl 1800   

    

    

 

 


