Referat fra STYREMØTE 03/2016 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Mandag 22 august 2016 kl 17:00
STED:
Ullevål stadion møterom US 3066
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17/16 Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 11 mai 2016.
o Godkjent
18/16

19/16

20/16

21/16

 Opprettelse av kartarkiv
o Erlend Råheim presenterte hva som var gjort så langt. Selv
om ikke arbeidet er ferdig kan man ta det i bruk. Erlend
jobber videre med prosjektet.
o Arbeid med et nasjonalt kartarkiv er også i gang og AOOK er
med på dette arbeidet.
o Erfaring fra kartkontroll og TD kontroll. Anleggsrådet ønsker
et tettere samarbeid med TDer og løypeleggere når det det
gjelder kartkontroll. At de får tilgang til kartkontrollen så det
ved hvilke områder kartet er bra og mindre bra.
 Unionsmatchen 2016
o Rapport: Meget bra gjennomført av Fossum IF som teknisk
arrangør
o Regnskapet viser underskudd på kr 72241,- som er bedre enn
budsjettert.
o AOOK ble denne gang nr 2 slått av Västergötland. Det er bra
for matchen at det var andre kretser også som kan vinne.
o Nest års arrangement er i Halland/Skåne 27-28 mai 2017
 Samlinger for ungdom og O-troll
o Tilbakemeldinger fra samlinger i 2016 (se vedlegg)
o Gjennomføring i 2017
 Vårsamlingen – Heming 31/3 – 2/4
 Sommersamlingen – Lillomarka
 Anbefaler at annet opplegg enn Camp Stokke
 O-troll
 Kretsstyret anbefaler at vi kjører etter samme
opplegg som i år selv om alt ikke fungerte som
forventet. Må avklare med klubbene hvilket
opplegg de ønsker i fremtiden.
o Oppgaver for ledere på samlinger
 Det må utarbeides retningslinjer for:
 Ansvarlig klubb/hovedleder
 Lagledere fra klubbene
 Transportleder
 NOFs rekrutteringsturne 2016
o Styret anbefaler 11 okt Kantina på Ullevål (bestilt)
o Tema på møte:
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 Bedre informasjonsflyten
 Strukturering av klubbarbeidet med rekruttering av
barn og ungdom
Kretsledermøte 18 nov
o Leder kan ikke delta og han sjekker om det passer for
nestleder
o Frist for innmelding av saker 23 sept
o Sende ut informasjon til klubbene om innmelding av saker.
Trener 1 kurs for Unge trenere
o Del 1 Under Camp for trenere til OLL 4-7 august (ansv NOF)
 Gjennomført på Konnerud med 29 deltakere
o Del 2 Klubbhuset til Tyrving 15-16 okt (ansvar AOOK)
 Innbydelse sendt ut av NOF
 AOOK med RUR ansvar for gjennomføringen av del 2
o Kretsen vil kjøre et nytt kurs i samarbeid med NOF
vinter/våren 2017.
o Klubber kan organisere og kjøre eget kurs hvis ønskelig
Anmeldelse av sprintkart Østre Bærum
o Fossum klage på anleggsrådets tidligere beslutning
o Leder kaller inn til et møte med Fossum og Stabekk for å
finne en løsning som kan aksepteres av begge parter.
Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
 RUR - intet
 TUR - intet
 TEK
o Terminlisteskjellettet for 2017 svarfrist 16 sept. TUR og
TEK møte uke 38
o TD i KM lang trakk seg pga uenighet med løypelegger.
Klubben sørger for internkontroll.
 Anlegg
o Driver kartkontroll
o Fornye autorisasjonen til kartprodusenter
o Samarbeidet med Bymiljøetaten i Oslo og klubbene om
godkjenning av arrangement er ikke slik vi øansker det.
Ber om et møte for å avklare dette.
Saksliste lagledermøte 28 september
 Vedlegg
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 Eventuelt – ingen saker
Faste saker
 Dreieboka – status pr 08.08.16 vedlagt
 Status økonomi pr 18. aug 2016 belagt fram og forklart av
fagkons. Intet å bemerke.
Innkommet post
 Neste styremøte 28 sept kl 1700 (i forkant av lagledermøte)
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Referat fra ANLEGGSRÅDMØTE I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
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18/16 Konklusjoner fra anleggsrådsmøte AOOK 22/8 -16.
Konklusjonene ble referert i AOOK styremøte etterpå.
 Erlend presenterte resultatet av registreringsprosjektet (vedlegg 1).
Presenteres også på LLM 26/9.
 Registering av kretsens o-kart fra og med 2013 utført med
tilstrekkelig kvalitet. AOOK prosjektet for dette er godkjent og kan
betales.
 AOOK tar i bruk beta-versjonen av o-kart-arkivet (som pr.nå er et
register) til vårt arbeid og arbeider for (forventer?) at klubbene gjør
det samme. Dette er klarert ut med Håvard Tveite på kartmøtet i vår.
Se vedlegg 2 for detaljer.
o Informasjon som etterhvert legges i o-kartarkivet er mer enn
det beta-versjonen i dag støtter spesifikt. Dersom det ikke
tilbys en utvidelse av metadata for hvert kart, benytter vi
kommentarfeltet inntil videre (se vedlegg 2).
o Forbundstinget vedtok (på forslag av AOOK) at det skulle
jobbes for å etablere et o-kart-arkiv. Pr. nå tilbys et register.
Inntil videre linkes det til klubbens sider hvor det kan ligge en
printbar versjon av kartet eller informasjon om hvordan få tak
i det. Linken legges i kartets metadata, i attributt «URL»
o AOOK ønsker å frigi informasjon fra kartkontroll. Denne
informasjon legges i kartarkivet. Denne informasjonen har til
nå kun vært frigitt til kartansvarlig og kartprodusent. At
løypelegger og TD får tilgang til denne informasjonen vil
forhåpentligvis bedre deres muligheter til å få til bra løyper.
Det ønskes noen endringer i kartarkivets betaversjon for å få
til dette (se vedlegg 2)
 AOOK forbereder informasjon til nødetater og offentlige etater vi
samarbeider med, samt ideelle organisasjoner som Røde Kors
Hjelpekorps. Første etat som får (noe) informasjon er BYM. Se
vedlegg 3
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Vedlegg 2
Kartarkiv Funksjonalitetsbehov og løsninger for AOOK bruk
AOOK ønsker å ta i bruk beta-versjonen for
 Anmelding og terreng-godkjenning
 Kontroll og kvalitetsgodkjenning
Det er noen problemstillinger som ikke er løst med betaversjonen:
 Det er ikke definert en tilstrekkelig tilstands-syklus for o-kart. Anleggsrådet foreslår minimum følgende
tilstander:
o Planlagt (Kartet er definert i klubbens kartplan og er lagt inn i kartarkivet)
o Anmeldt
o Terreng-godkjent (Klubben har fått tilbakemelding, og kartarbeidet kan være i gang)
o Utgitt og kvalitets-godkjent (Klubben har fått positiv tilbakemelding fra kontroll og er tilgengelig
fra klubben)
o Utgitt uten godkjenning (Benyttes der det ikke kreves kontroll eller der klubben ønsker å tilby et
ikke-godkjent kart)
o Foreldet (Benyttes der det har kommet nytt kart over (nesten) hele området, eller for
konkurransekart som ikke holder mål lenger)


Det er ikke definert roller for hvem som har hvilke funksjoner i kartarbeidet



Det er ikke definert rettigheter for de ulike rollene



Det er ikke definert tilstrekkelige søkemuligheter med filtrering (men innleggingsklienten kan benyttes, og
det er mulig å kopiere de fylkesvise oversiktene til Excel for videre behandling)
o Nettsiden som er tiltenkt innlegging av data er den eneste som tilbyr geografisk søkefunksjon nå.



Det er ikke definert tilstrekkelig rapporter (men Excel kan benyttes, se over)



Metadataene for kartet inneholder pr. nå ikke VDG informasjon.

Inntil videre benytter anleggsrådet kommentarfeltet for kartets tilstand og godkjenningsnummer.
Inntil videre benytter anleggsrådet fylkesvis oversikt som basis for din status-rapportering. Det legges til egne felter
ved behov.
I forbindelse med kontroll av kart kan det besluttes at bare en delmengde av anmeldt kart kvalitets-godkjennes.
Anleggsrådet legger da inn en kopi av kartets metadata inn i kartarkivet, med riktig avgrensning (av kvalitetsgodkjent område), Tilstand «Utgitt og kvalitets-godkjent», og godkjenningsnummer i kommentarfeltet.
AOOK ønsker å frigi informasjon fra kartkontroll. Det ønskes noe endringer i kartarkivets betaversjon for å få til
dette: det enkleste vil være hvis det tilbys en mulighet for å legge inn et dokument fra anleggsrådet.

Vedlegg 3
Forslag til informasjon som skal formidles til Nødetater og offentlige
etater, Røde Kors hjelpekorps og ideelle organisasjoner
Norges Orienteringsforbund er i gang med et prosjekt for etablering av et nasjonalt arkiv for orienteringskart.
Arkivet vil være basert på en geodataløsning som tilbyr brukere å søke seg fram til aktuelt område og finne hvilke
orienteringskart som dekker området. Det skal også tilbys mer avanserte søke og eksportløsninger. Pr i dag finnes
en beta-versjon av et o-kartregister som tilbyr basis søkefunksjonalitet, og gir vesentlig informasjon om hvert
registrert orienteringskart. Det tilbys også en kart-URL som linker til en side hvor kartet er tilgjengelig eller hvor
det opplyses hvordan man kan få tak i kartet. Lenger fram i prosjektet skal det også tilbys mulighet til å legge
printbare orienteringskart i arkivet. Det vil være opp til orienteringsklubbene hvilken kvalitet de printbare kartene
vil ha, og om det tilbys alternative metoder for å få tilgang til eller kjøpe kartene.
En av målsetningene med prosjektet er å tilby enkel tilgang til oppdaterte orienteringskart til offentlige etater og
ideelle organisasjoner for at de skal kunne oppfylle sine samfunnsoppdrag best mulig. Nødetatene vil kunne ha
behov for oppdaterte kart ved ulykker, og leting etter savnede personer med ressurser fra Politiet og Røde Kors
hjelpekorps vil kunne gjennomføres raskere og mer effektivt. Også for andre etater og ideelle organisasjoner som
utfører samfunnsnyttige oppdrag, vil det være aktuelt å tilby oppdaterte kart med en langt bedre detaljgrad og
kvalitet enn andre offentlige og kommersielle kart.
Akershus og Oslo Orienteringskrets, som var forslagstiller for prosjektet, ønsker å være an aktiv orienteringskrets
for at prosjektmålsetningene oppnås. Orienteringskretsen har derfor gjennomført innlegging av alle nyere kart i den
tilgjengelige beta-versjonen. Vi anser beta-løsningen som så god at den nå kan tas i bruk for å bidra til
målsetningene.
Beta-løsningen er pr. nå tilgjengelig på UMB sin nettside http://gis.umb.no/o-kart/inn.

