
 

Referat fra  STYREMØTE 01/2015 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID:                  Onsdag 11 mars 2015  kl 18:00  

STED: Ullevål stadion møterom Kantina 

INNKALTE:    Ivar Maalen, Arne Tesli, Reidun Halland, Grete Berntsen, Martin 

Veastad, Ida A. Tiltnes, Dag Kolberg, Rådene (TEK, TUR, RUR, Anlegg) 
 

NR SAK AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

1/15 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 2 feb 2015. - godkjent 

 Protokoll fra kretstinget 11 feb 2015. - godkjent 

Styret må følge opp at det blir utnevnt en valgkomite for 2016 

Fag-

kons 
 

2/15  Ny leder RUR – Ida Arnesen Tiltnes, IL Tyrving 

Hun har sagt seg villig og ble formeldt valgt inn av styret som leder av 

RUR 

Leder  

3/15  Årsplan og Budjett 2015 

Dreieboka og budsjett for 2015 ble gjennomgått av leder. 

 Støtte til arrangementsutvikling 

Leder gikk gjennom forslaget til utlysningstekst og søknadsfristen ble 

satt til 1 mai. 

 Identifisere og fargelegge hvite flekker på kartet i AOOK 

Leder gjennomgikk bakgrunnen for dette prosjektet: 

o Del av strategi for å få mer aktivitet og bli flere aktive o-løpere 

o Mål: Få til o-aktivitet i områder/skolekretser som i dag har liten 

eller ingen aktivitet 

o Samarbeid med NOF («Pilotkrets»), møte med NOF gjennomført 

25.2. 

Saken følges videre på neste møte. 

 

Leder 

Fag-

kons 

 

4/15  Årsplan for Rådene (særmøte i rådene) 

o Oppgaver / Prioritering / fordeling av oppgaver 

Rådene  

5/15  Oppsummering av Rådenes møte 

o Anleggsrådet 

 

o TUR 

Leder av rådet og fagkonsulent gikk gjennom årsplan. Oppgaver 

er fordelt på oppgavene og ansvarlige klubber som har ansvar for 

samlingene. Leder RUR jobber med å finne arrangør av 

Unionsmatchen 2016. 

o TEK 

- Gjennomgang av rådets oppgaver og ansvar med vårt nye 

medlem, Kjersti. 

- Terminlista: 

   Vi vil følge samme plan som tidligere ved å ta for oss NOF`s 

terminlisteskjelett og velge helger for Trimtex cup og KM. Vi må 

ta hensyn til at det er VM og publikumsløp i Sverige på høsten,  

   og unngå kollisjoner med KM og større løp i vår krets.  

- TD-ordningen: 

  Vi vil videreføre ordningen med at lagene oppnevner TD til 

kretsløp. TD`er til nasjonale løp i kretsen vil oppnevnes av 

Råds-

leder 

 



kretsen ved at TEK tar ansvaret for å spørre personer direkte. 

- KM natt arrangeres av Lillomarka 15 april. 

 

o RUR 

Tilstede: Katrine, Bent Erik, Halvor, Ida og Ivar 

- Gikk gjennom dreiebok og årsplan for 2015.  

- Diskuterte mye rundt orientering i skolen og mulighetene for å lage 

ferdige opplegg til skolene. Eksempler på mulige tiltak: 

* Skolene får hjelp av en utstedt fra AOOK.  

* Klubbene oppretter kontakt med skoler i sitt område og tilbyr 

ferdige opplegg. 

* Egne nettsider hos f.eks. kommunen m/kartdatabaser som er lett 

tilgjengelige for lærere.  

- Ida tar kontakt med ansvarlig for "skoleprosjektet" i STOK og får en 

erfaringsrapport derfra.  

 

 Neste styremøte   

 

 


