REFERAT FRA STYREMØTE 06/2020 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Mandag 21 september 2020
STED: US-3016
TILSTEDE: Ivar Maalen, Kjersti Hov, Marie Hammer Iversen, Martin Veastad (på
telefon), Dag Kolberg,
FORFALL: Nora Skauen
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42/20 Møtereferat
Fag-kons
• Protokoll fra kretsstyremøte 17 august 2020.
o godkjent
43/20
Leder
• Oppfølging av saker fra Kretstinget 2020
▪ Valgkomitè 2021
▪ Mangler ett kvinnelig medlem
• Fortsatt ikke lykkes å finne en kandidat
43/20 • Aktiviteter 2020
o Høsten
▪ Lagledermøte 8 okt Idrettshøgskolen
• Programmet ble gjennomgått og oppgaver fordelt
(se vedlegg).
▪ Oslo Idrettskrets' ting 7. oktober 2020
• Representanter fra AOOK er nestleder Einar
Tommelstad
▪ KM natt Oppsal 13 okt
▪ Forbundstinget 6-7 nov
• Delegater fra AOOK
o Martin Veastad, Anne Margrete Hammer,
Terje Linløkken, Kjersti Hov.
o Vi mangler 2 representanter. Einar prøver
å finne en person i Nydalens SK. Dag
kontakter Anna Sofie Hoff.
• Saker til behandling ble gjennomgått.
▪ NOF Kompetansehelgen 7-8 nov
• Tilbud til de i styret og rådene om å delta. Kretsen
dekker utgifter til overnatting og bespisning.
Fagkons sender en mail med tilbud til styret og
rådene.
▪ TUR vurdere en ungdomshelg/ løp ifm Trollnatta 7 nov
o Planer for sesongen 2021
▪ Trener 1 kurs i 2021
• NOF ønsker at vi gjennomfører trener 1 kurs i
Oslo området i jan-mars 2021
▪ Kretsting 4 feb 2021
▪ Bestilling av Daftø til vårsamlingen 9-11 april 2021.
Arrangør Oppsal orientering – avklares innen 15 jan 2021
• Dag kontakter Eilert Aamodt i Oppsal om ev
alternativer.
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44/20 •

45/20 •
46/20 •

47/20 •

48/20 •

49/20 •

Videreutvikling av kveldsorienterings-tilbudet i AOOK for å få nye
mennesker med på aktiv orientering.
▪ Saken er oversendt Vidar Benjaminsen og Erik Borg som ser
nærmere på saken.
Regler for kartkontroll og autorisasjoner
▪ Kart og miljørådet har fullmakt til å følge opp kartkontrollen og
autorisere karttegnere.
Nye VDG regler
▪ Martin presenterte forslaget fra regelutvalget i NOF. Han har et
innlegg om det på lagledermøte. Kart og miljøutvalget har
fullmakt til å følge opp saken videre.
Støtte OOF og FNF sin uttalelse til Strategisk plan Skogbruk i Viken
▪ Vedtak: AOOK støtter denne uttalelsen, med mindre det
innarbeides vesentlige endringer. Hvis det skjer endringer, gis
Martin i fullmakt om de er vesentlige, og i så fall sende til
styremedlemmene for tilbakemelding på e-post.
Anskaffelse av hjertestarter i kretsen
▪ Vedlagt mail fra Jørgen Holmboe
▪ Det var delte meninger om det var et behov at kretsen har
hjertstarter til utlån. Sjekker med klubbene på
lagledermøte hva de synes.
Anskaffelse av utstyr til utlån fra kretsen
▪ Bakgrunn for saken er en henvendelse fra Nydalens SK om
kretsen kan kjøpe inn et antall EmiTags som kan leies/lånes ut til
▪

50/20 •

lokale arrangører.
Det ble diskutert hva slags utstyr kretsen kan ha til utlån.
Konklusjonene var at det var arrangementsutstyr som startklokker ol,
ikke personlig utstyr som konkurransebrikker og Tags.

Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
▪ RUR
▪ O-troll leir gjennomført i helgen med totalt 127 barn og
24 ledere. Det er omtrent samme deltakerantall som i fjor.
▪ TUR
▪ Finalen i Trimtex-cup gjennomført med Nordre Follo som
arrangør. Her fikk vi avholdt premieutdeling for Trimtexcup og KM sprint, lang, mellom og stafett. Dagen ble
avslutt på TusenFryd med 117 deltakere.
▪ TEK
▪ Møte TUR/TEK om terminlisten 2021 ble avholdt 14
sept. Fortsatt er det ikke gjort alle avklaringer mot
klubbene.
▪ Kart og Miljø
▪ Intet
Faste saker
• Dreieboka – status pr 100920
• Regnskapsstatus – ingen merknader
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
• Innkommet post:
Neste styremøte
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Kart og
Miljø
rådet
Kart og
Miljø
rådet

Styret

Styret

