REFERAT FRA STYREMØTE 04/2020 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Mandag 15 juni 2020
STED: Nettmøte
TILSTED: Ivar Maalen, Kjersti Hov, Marie Hammer Iversen, Martin Veastad,
Nora Skauen, Dag Kolberg,
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• Protokoll fra kretsstyremøte 11. mai 2020.
o
o

27/20

28/20 •

•

AN-SVAR TID
S
FRI
ST
Fag-kons

Godkjent etter retting av en skrivefeil i sak 23/20
I sak 24/20 som er Ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 vedtatt
på kretsledermøtet 2019 så har forbundsstyret innstilt på at den utsettes
til 1.12.2020. Det er innkalt til ekstraordinært kretsledermøte 24.06.2020
som saken blir tatt opp til fornyet behandling.

Styret
Oppfølging av saker fra Kretstinget 2020
o Valgkomitè 2021
▪ Arne Tesli og Mathias Benjaminsen har sagt seg villig til
å fortsette i valgkomiteen til 2021. Kretsstyret må finne
en kvinnelig representant i tillegg.
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 – Trimtexcup
▪ 20/6 Raumar – alle klasser – Trimtex-cup
▪ 21/6 Fet OL – alle klasser - Trimtex-cup
▪ 20-21/6 Trener 1 del 2 på Ås
▪ 28/6 – 03/7 BysOmmer 5 løp for ungdom
o Høsten
▪ HL/OLL følges opp av TUR med støtte fra fagkons.
▪ Gjennomgår terministen for høsten på neste møte
▪ Vi planlegger å gjennomføre O-troll leir 19-20 sept.
RUR følger opp arrangørklubbene Måren, Tyrving og
Fet.
▪ TUR vurdere en dagsamling for 13-16 som bør komme
sent på høsten.
o Planer for sesongen 2021
▪ TUR og Tek har gjennomført møte 27 mai kl 19.
▪ Det er ikke klart dato for Unionsmatchen enda. Fagkons
følger opp saken.
▪ Vårsamlingen planlegges 9-11 april på Daftø. Fagkons
kontakter Oppsal om de kan gjennomføre opplegget som
var planlagt i år.
▪ Sommersamlingen 19-20 juni.
▪ TEK sender ut skriv til klubbene om planer for 2021 og
søknadsfrist for klubben for kretsløp.

Ny retningslinjer fra NOF: http://www.orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-idisse-smittevern-tider/
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Nestleder
Pre-o karusell
o Nestleder følger opp denne saken i samarbeid med NOF. Planen
er 3 arrangement på en ukedag til høsten.
• Videreutvikling av kveldsorienterings-tilbudet i AOOK for å få nye Leder
mennesker med på aktiv orientering.
o Nestleder har nå utarbeidet et førsteutkast til oppsummering for
prosjekt "Nye deltakere på kveldsorientering i Akershus og
Oslo"
https://docs.google.com/document/d/1_WVZeWL5zKeJ_WzIUg
90DVG_xEA970mSELfaf6YLd04/
o Leder og nestleder følger opp saken videre.
TUR
• HL/OLL
o HL/OLL skal arrangeres tilpasset gjeldende
smittevernregler.
o For AOOK innebærer det at alle deltakere med ledere må bo
hjemme og kjøre til og fra arrangementene hver dag.
o TUR med støtte fra fagkons planlegger og informerer om
hvordan dette skal gjennomføres.
• 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
• Søknad fra "Bysommeralliansen" som er klubbene Bækkelagets
SPK IL Heming Lillomarka OL Nydalens SK Oppsal
Orientering IL Koll har søkt om økonomisk støtte til sitt
arrangement (5 nærløp med en sosial avslutning i tiden 28 juni
til 2 juli) på kr 15000,-.
o Kretsstyret mener dette er et flott tiltak for vår ungdommer
(13-16 år) og innvilger en støtte til arrangementet med kr
15000.
Faste saker
• Dreieboka – status pr 200420
• Regnskapsstatus
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og
fremover.
• Innkommet post: Tildeling fra Akershus IK (Viken) er kommet.
Neste styremøte. 17 aug kl 1700 på Ullevålstadion

