REFERAT FRA STYREMØTE 06/2015 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Torsdag 28 januar 2016 17:00
STED:
Ullevål stadion møterom 3066
TILSTEDE: Ivar Maalen, Arne Tesli, Grete Berntsen, Ida A. Tiltnes, Dag Kolberg,
FORFALL: Reidunn Hallan, Martin Veastad,

NR

SAK

37/15 Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 26 november 2015
o Godkjent uten merknader
38/15 

39/15 

ANTIDS
SVAR FRIST
Fagkons
Leder

Alle
Kretstinget 2016
o 10 februar på kantina Ullevål stadion
 Innkalling er sendt ut og møterom bestilt - ok
o Årsplan 2016:
 Saken behandlet på forrige møte – ok
 Rådene lager en 5 min presentasjon som de legger fram på
tinget.
o Årsrapport
 Rådene levert innen 7 jan 2016 - ok
o Regnskap
 Sendt ut i forkant av møte. Viser et – kr 24403,- mot
budsjettert – kr 300000. Avviket skyldes i hovedsak mindre
forbruk på prosjekter. Regnskapet ble revidert 27 jan og det
var ingen merknader.
o Innkommende forslag
 Styre legger fram forslag om endring av AOOKs lover som
er tilpasset den nye lovnormen til NIF.
o Budsjett 2016
 Budsjettforslaget ble gjennomgått og viser – kr 305000,Revisorene har en merknad i revisjonsberetningen på hvor
stor egen kapitalen bør være. Styret mener at den ikke
behøver å være så stor siden det ikke er kostnader vi
forplikter oss til over flere år.
o Valgkomiteens arbeid
 Valgkomiteen har levert sitt forslag og alle poster er besatt
 Det skal også velges 5 representanter til NOFs ting 12-13
mars. Det er ikke kommet noen forslag fra klubbene. Styret
ønsker at det skal være 2 ungdomsrepresentanter og Dag tar
kontakt med Asker, Fossum og Nydalen. Styret forslår å
spørre Martin Veastad og Kjersti Hov om de kan stille.
TUR
Unionsmatchen 2016
o Søknad fra Mjøs-o om å få delta på Unionsmatchen (søknad lagt
fram)
o Buskerud og Østfold har gitt tilbakemelding at de er positive.
Fossum som arrangør har også sagt at de er positive og det er plass
til de på forlegningen.
o Styret i AOOK er også positive til en prøveordning i 2016 hvis alle
kretser/distrikter er enige. Forutsetningen er at de må betale full

pris for kost og losji. Det er en del utfordringer som må løses før
endelig avgjørelse om evt framtidig deltagelse kan tas. Dette må
behandles på lagledermøte under årets arrangement.
o Dag tilskriver distriktene i Sverige og ber om deres syn på saken.
40/15  Trener 1 kurs 2016
o Del 2 av trener 1 kurset som startet på Gardermoen i høst ble
gjennomført på klubbhuset til Tyrving 23-24 jan med 13 deltakere
o Vi ønsker å få utdannet flere unge trenere. Vi vil bruke
prosjektmidler til å gjennomføre et kurs i samarbeid med
ungdomskomiteen i NOF hvor man har en overnatting og sosial
aktivitet på kvelden.
o Vi ønsker også å se på mulighetene for lokale kurs for
klubber/naboklubber.
41/15
 Forbundstinget 2016
o AOOK har meldt inn to saker til behandling.
 Behandling av reviderte Regler for kartarbeid
 Formalisering av VDGarbeid
42/15 Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
 RUR – Ingen saker
 TUR – Ikke tilstede
 TEK
o TD listen sendt ut for at klubbene skal melde inn TDer
o TD instruksen sendes ut til klubbene og TDene
o Planlegger et arrangørseminar 4 april på Ullevål. Dag sjekker
lokaler
 Anlegg – Kartmøte 3 feb på Ekeberg
43/5 EVENTUELT
 Disponering av AOOKs Bankkonti
o Loven sier at AOOKs bankkonti skal disponeres av to personer
i fellesskap.
o Styret besluttet at AOOKs bankkonti skal disponeres av
Dag Kolberg og Elle Melbye i fellesskap.
Faste saker
 Dreieboka – sluttført for 2015
 Status økonomi 2015 – se sak 38/15
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
 Innkommet post – intet spesielt
Neste møte: 10 feb kl 1700 – i forkant av kretstinget
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