REFERAT FRA STYREMØTE 01/2021 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Mandag 8 mars 2021 kl 1800-2030
STED: Teams
Tilstede:: Ivar Maalen, Einar Tommelstad, Nora Skauen Terje Linløkken, Petter
Fure, Grete Berntsen, Martin Veastad, Hallvard Fjær, Ella Berstad, Olav Eide, Dag
Kolberg,
NR
SAK

01/21 Møtereferat
• Protokoll fra kretsstyremøte 25. januar 2021.
o
o
•

Fag-kons

Martin Veastad hadde sendt inn en endring i referatet og det ble tatt inn.
Til sak 69/20 TD rollen ble avklart at det er TEK som har ansvar for TD
instruksen med støtte fra KMR.

Protokoll fra kretstinget 4 feb 2021
o

02/21

ANSVAR

•

Ingen merknader

Oppfølging av saker fra Kretstinget 2021
o Rekruttering til o-sporten (se vedlagt tingprotokoll)
▪ Nestleder og RUR følger opp denne saken videre
03/21 • Årsplan for Rådene (se tingdokumentet)
o Hvert råd presenterte sine planer
▪ RUR, TUR og TEK har hatt internmøter hvor de har
gjennomgått årsplan og diskutert hvordan den skal
følgesopp og fordelt ansvar.
▪ Kart og miljø har tidligere fordelt oppgaver og ansvar
innenfor sitt område,
o Beredskapsutvalg
▪ Styret besluttet å sette ned et beredskapsutvalg bestående
av kretsleder, fagkons og ett medlem fra TEK. Utvalget
skal sørge for å informere og veilede klubbene og
arrangører om gjeldende smittevernregler og hvordan de
skal følges opp.
04/21 • Søknad om aktivitetsmidler fra NOF 2021
o Fagkons la fram et forslag som ble gjennomgått uten merknader
05/21 • Unionsmatchen 2021
o Det er lite sannsynlig at UM blir arrangert i mai. Avgjørelse blir
tatt før 1. april. Det vurderes om det kan arrangeres på høsten.
Aktuell helg er 2.-3.10. Uttaksløp blir endret hvis flytting.
• Vårsamlingen 13-16
o Vårsamlingen blir arrangert som dagssamling 10-11 april i Moss
og på Lysaker av Oppsal orientering
06/21 • Fremtidig sponsor av ungdomscup (Trimtex-cup)
▪ Det ble besluttet at avtalen med Trimtex skal gjelde for
2021.
▪ Et utvalg bestående av TUR og fagkons skal se på
behovet for eventuelle endringer etter 2021. Her kan det
være aktuelt å få inn et tilbud fra NONAME.
▪ Det er ønskelig å få til en langsiktig avtale for fremtiden.
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07/21 •

08/21 •

Kurs – Seminarer
o Trener 1 kurs 20.-21. mars - gjennomføres
o Digitalt løyleggerseminar 22. mars – gjennomføres
o Digitalt arrangør-/TD-seminar 8. april
NOF Strategi 2020-2026
o Forberedelse til møte 10. mars
o Strategiplan

http://www.orientering.no/media/filer_public/cb/00/cb00ffaf-89e3-4cc4-9338ec9c15c473d3/strategidokument_2020-2026_nof.pdf

o Kretsleder gikk gjennom strategiplanene. På møte med NOF vil
det være anledning til å komme med innspill/merknader til
planene.
09/21 • Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR - intet
o TUR - intet
o TEK - intet
o Kart og Miljø - intet
Faste saker
• Dreieboka – Oppfordring til rådene om å se gjennom og komme med
rettelser og tillegg.
• Regnskapsstatus – ingen status på dette møte
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
• Innkommet post
Neste styremøte 15. april kl 1800

Rådene

Kretsleder

