REFERAT FRA STYREMØTE 04/2021 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Mandag 14 juni 2021 kl 1800-2030
STED: Teams
Tilstede:: Ivar Maalen, Einar Tommelstad, Nora Skauen, Terje Linløkken, Martin
Veastad, , Dag Kolberg,
Fravær: Ella Berstad
NR
SAK

ANSVAR

26/21 •

Møtereferat
o Protokoll fra kretsstyremøte 10. mai 2021.
o Godkjent

Fag-kons

27/21 •

Sommersamlingen (Camp Stokke) – avlyst
o Fet OL og Raumar lager en alternativsamling camp Romerike
Reise til HL/OLL
o Felles reise med buss. Antall busser vil bli tilpasset antall
påmeldte på t/r reisen. Ledige plasser kan tilbys de som ønsker
bare en vei.
o TUR og fagkons har et egent møte om transporten 24 juni.
Sesongen 2021
o NM sprint er flyttet til helgen 3-5 sept samme helg som KM
sprint skulle arrangeres. Det blir bare KM sprint for klasse 13-16
søndag 6 sept.
o KM sprint for jr/sen kan ev arrangeres i løpet til Koll 25 sept
(TEK sjekker dette med Koll)
o TEK tar kontakt med Bækkelagets SK om de han arrangere KM i
sprintstafett en ukedag på høsten.
o Tyrving er anmodet om å arrangere et løp helgen 21 eller 22 aug
med trimtex-cup. Ikke svart og TEK følger opp dette.
o KM mellom for D/H21 kunne ikke gjennomføres i løpet til
Nydalens SK. TUR/TEK ser på om det kan legges inn i et løp på
høsten.
o Det er ikke satte opp uttaksløp til Unionsmatchen. TUR ser på
hvor det er mulig å legge inn på høsten.

TUR og
Terje
Tur og
Fagkons

•

Nestleder
og RUR

28/21 •

29/21 •

30/21

Rekruttering til o-sporten
o Referat fra infomøte med rekruttansvarlige i klubbene 6 mai og
det er mye godt arbeid som gjøres i klubbene.
o Rekruttering og kveldsorientering.
▪ Har hatt møte med initiativtakerne i 2020 (Koll og
Lillomarka).
▪ Har hatt møte med RUR og initiativtakerne.
▪ Prosjektbeskrivelsen er forsøkt oppdatert underveis. Men
det er foreløpig litt mange ulike ønsker og ideer for hva
som kan eller bør prioriteres i et evt. prosjekt.
▪ De to klubbene ønsker at kretsen starter opp et prosjekt
snarlig og at en prosjektleder får ansvaret for å lede
utvikling av konsept gjennom høsten i samarbeid med
klubbene.
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31/21 •

32/21 •

33/21 •

34/21 •

I nestleders øyne er valg/ansettelse av prosjektleder i seg
selv kritisk innsatsfaktor i et evt. prosjekt. Både mtp.
person og omfang/varighet for et prosjekt. Varighet vil ha
direkte sammenheng med økonomi.
▪ Det kom fram forslag til prosjektleder som kunne
forspørres og nestleder jobber videre med det.
Forslag fra Nydalens SK om lik vinnertid for damer og menn (se
vedlegg).
o Dette dreier seg om langdistanse i vår krets i de øvrige distanser
er det lik vinnertid.
o Kretsstyret mener at klubbene bør gjøre en undersøkelse blant
egne utøvere hva de mener. Deretter bør saken diskuteres på
lagledermøte til høsten og til slutt legges fram på kretstinget.
Friluftslivets Uke 2021
o Dette er et årlig arrangement som klubbene oppfordres til å delta
på og det bør inn i vår årsplan og dreieboka slik at planleggingen
kan starte tidligere.
o Leder KMR sender ut en mail og minner om Friluftslivets uke og
World orientering day i begynnelsen av september, og oppfordrer
alle klubber til å melde på arrangementer.
o
Pre-o karusell 2021 – status
o AOOK har fra og med 2020 "overtatt" ansvaret for karusell da
tidligere primus motor ikke lenger har kapasitet.
o Det planlegges som høstkarusell i 2021, som i 2020.
o Forbundsleddet har finansiert og kjøpt inn premier for en 2-3 års
periode.
o Kun 2 arrangører (Lillomarka og Østmarka/NERO) har meldt at
de kan holde konkurranse/trening som en del av karusellen høsten
2021.
o Tidligere arrangører er forespurt konkret, og utvalgte klubber i og
rundt Oslo er i tillegg i en åpen invitasjon. Det er få klubber med
aktive utøvere eller ledere som har erfaring med pre-o, disse ser
ut til å være opptatt med andre og større arrangementer i 2021, og
har dermed ikke kapasitet til å arrangere mer. Enkelte klubber har
også begrenset med arenaer/terreng som egner seg og ønsker
dermed ikke å "bruke opp" dette før de skal arrangere NM eller
Norgescup.
Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR – Ikke til stede
o TUR – intet utover de saker som har vært behandlet
o TEK - intet utover de saker som har vært behandlet
o Kart og Miljø
▪ Både Stolpejakten og tur-o har fått støtte fra Viken og
Oslo fylkeskommuner.
▪ Konfliktsak og terrengfordeling mellom to klubber er løst.
▪ Samarbeid med bymiljøetaten i Oslo kan bli bedre, men
det har ikke vært negative erfaringer siden Hemings løp i
2019.
▪ Det er et godt samarbeid med statsforvalteren i Viken.

Styret

Kart og
Miljø

Nestleder

▪

Martin informerte om status på O-maps. Det kom opp
spørsmål om kretsen kunne være med å delfinansiere
prosjektet. Kretsstyret mente at dette var et nasjonalt
anliggende og ville ikke støtte dette.

Faste saker
• Dreieboka – status ble gjennomgått og intet å bemerke
• Regnskapsstatus – ingen status på dette møte
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
• Orientering fra leder/nestleder
• Innkommet post:

Neste styremøte ble berammet til 6 september og da håper vi
at vi kan møtes på Ullevål.

