
 

REFERAT FRA STYREMØTE 05/2020 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID: Mandag 17 august 2020  

STED: US-2004 

TILSTEDE: Ivar Maalen, Kjersti Hov, Marie Hammer Iversen, Nora Skauen, Dag 

Kolberg, 

FORFALL: Martin Veastad  

NR SAK AN-

SVAR 

TID

S 

FRI

ST 

34/20 Møtereferat 

• Protokoll fra kretsstyremøte 15 juni 2020. 
o Ingen merknader - godkjent 

Fag-kons  

35/20 • Oppfølging av saker fra Kretstinget 2020  

o Valgkomitè 2021 

▪ Mangler ett kvinnelig medlem 

• Leder jobber med saken  

Leder  

 

36/20 • Aktiviteter 2020 

o Høsten 

▪ Gjennomgår terministen for høsten 

• KM-stafett for Østfold og AOOK i Halden 5 sept. 

o Arrangøren har for å kunne gjennomføre 

arrangementet kuttet klassene D/H150. 

Styret har akseptert denne løsningen. Vi 

vurdere å arrangere en egen stafett for 

disse klassene senere i høst hvis vi finner 

arrangør. 

▪ KM-natt 20 okt med Oppsal som arrangør 

• TEK sjekker ut dette  

▪ O-troll leir 19-20 sept.  

• RUR tar kontakt med arrangørklubbene Måren, 

Tyrving og Fet for å lage en plan for 

gjennomføring. Innbydelse må ut så snart som 

mulig. 

• Det ble besluttet av vi går for et 1 dagers 

arrangement uten overnatting lørdag 19 sept da det 

viser seg at det er vanskelig å leie skoler til 

overnatting. 

▪ Avslutning Trimtex-cup 

• Premieutdeling for sammenlagt i Trimtex-cup på 

samlingsplass rett etter at klassene er i mål.  

• Planlegger et sosialt arrangement for ungdommen 

et annet sted etter løpet. Tusenfryd er et alternativ. 

▪ TUR ser på muligheten for å arrangere en ungdomshelg 

med løp aktiviteter fre-søn. 

 

o Planer for sesongen 2021 

▪ Sendt ut til klubbene med svarfrist 13 sept 2020 

▪ Vårsamling 9-11 april 2021 

• Det er gjort en forhåndsbestilling på Daftø uten 

forpliktelser med svarfrist 5 sept.  
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• Arrangør Oppsal orientering 

• Styret er usikker på om vi skal binde opp en 

bestilling på Daftø nå og ber om at Oppsal ser på 

andre muligheter i Norge som et alternativ. 
Ny retningslinjer fra NOF: http://www.orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-

disse-smittevern-tider/ 

 

37/20 • Pre-o karusell 

o Oppfølging fra forrige møte 

▪ - Det planlegges pre-o karusell bestående av 3 løp i høst. 

Arrangører er: Østmarka OK/NERO, Fet O-lag og 

Nydalens Skiklub. 

- Foreløpig datoer: Østmarka/NERO: 9. september. 

Nydalens Skiklub: 14. oktober. Fet O-lag: Ikke bestemt 

ennå. 

- Forbundets fagkonsulent holder kurs/opplæring for 

arrangørene 24. august. 

 

Ellers forstår jeg det slik at Ås flytter sitt NC pre-o fra 

2020 til 2021. Dette inngår ikke i karusellen. 

Nestleder  

38/20 • Videreutvikling av kveldsorienterings-tilbudet i AOOK for å få nye 

mennesker med på aktiv orientering.  

o Ingen avklaring  

 

Leder / 

Nestleder 

 

39/20 • Lagledermøte 

o Det ble bestemt at det blir etter høstferien i uke 40 

o Det må finnes møtelokale som kan ta inntil 40 deltakere. 

o Agenda – fagkonsulent lager forslag som sendes ut til styret for 

godkjenning 

Alle  

40/20 • Regler for kartkontroll 

o Saken utgår da leder av kart- og miljørådet ikke var tilstede. 

Kart og 

Miljø 

rådet 

 

41/20 • Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

o RUR  

o TUR – Styret rettet en spesiell takk til Nora og Steiner i TUR for 

arbeidet de gjorde som ledere fra kretsen under HL/OLL. 

o TEK - Intet 

o Kart og Miljø – Ikke tilstede 

  

 Faste saker 

• Dreieboka – status pr 100820 

• Regnskapsstatus pr juli 2020 

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

• Innkommet post:  

  

 Neste styremøte i uke 39 (21 sept ?)   
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