REFERAT FRA TIL STYREMØTE 04/2017 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID:
Mandag 27 november 2017 kl 17:00
STED:
Ullevål stadion møterom US 3066
TILSTEDE: Ivar Maalen, Rune Scheele , Kjersti Hov, Martin Veastad, Bent Erik
Skaug, Dag Kolberg,
FORFALL: Ida A. Tiltnes
NR
SAK
ANSVAR
Fag25/17 Møtereferat
 Protokoll fra kretsstyremøte 4.september 2017.
kons
Manglet hvem som var tilstede på møte eller ok og godkjent
 Referat fra lagledermøte 25 sept

TIDS
FRIST

En feil i deltakerlisten som er rettet - godkjent

26/17

27/17 

 Kretstinget 2018
OK
o 7 februar på kantina Ullevål stadion.
 Bestilt og godkjent
o Årsrapport 2017
 Arbeidsgrunnlaget sendt ut 30 okt og svarfrist fra
rådene er 15 desember. Det sendes ut en oppdatert
årsrapport med oppdrag til rådene.
o Årsplan 2018
 Manglet plan fra TUR som ettersender innen torsdag
30 nov.
o Budsjett 2018
 Fagkonsulent la fram et forslag. Det ble justert utgifter til
kurs fra 1500 til 15000. Styret kunne godkjenne dette
som et foreløpig budsjett som kunne brukes i søknad om
midler til Akershus idrettskrets.
o Regnskap
 Regnskapsstaturs pr 1 nov ble lagt fram og det styres
mot null. Fagkons avklarer med regnskapsfører når
regnskapet for 2017 er klart og kan revideres. Siste
frist vil være 25 jan.
 Leder har godkjent alle billag fram til dd..
o Innkommende forslag.
 Frist 24 jan står i innkallelsen som ble sendt ut mandag
9 nov 2017.
 KM klasser stafett
Fossum ønsker å endre KM klasse D150 til D135
Må komme med forslag innen fristen
o Valgkomiteens arbeid
 Fagkons kontakter valgkomiteen og leverer oversikt over
hvem som er på valg i 2018. Rådene avklarer hvem som
tar gjenvalg og melder det inn til fagkonsulent.
Leder
Kretsledermøte 17 nov
o Referat fra kretsledermøte
Referatet er ikke sendt ut fra NOF. Styreleder refererte fra et godt
møte de saker som var til behandling. Referatet fra NOF sendes
ut til styret når det kommer.
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35/17 

Rådene
Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR
 O-troll leieren er ønsket på høsten og dato blir 1-2 sept
2018.
o TUR
 Organisering av kretstreninger. Rune tar et møte med
Eivind Tonne om opplegget for å få noe sosialt med
kobling mot jenteprosjektet.
o TEK
 Følger opp TD listen
o Kart og Miljø
 Det er kommet krav fra kommunene at nærkart skal
godkjennes, dette er nytt og vi må sjekkes opp.
 Ønsker å ha et kartmøte i vinter.
Leder/
Prosjekt Årvoll – hvite flekker
Nestlede
o Årvoll IF har henvendt seg til NOF og kretsen om støtte til å
r
starte opp O-aktiviteter igjen rundt Årvoll og Tonsenhagen.
Kretsen ønsker å støtte opp om dette arbeidet. Nestleder Ida
Tiltnes skal ta lederutdanning gjennom NOF og hun kan ha dette
som et prosjekt i lederutdanningen. Kart og miljø støtter opp med
lån av kart fra Lillomarka. Det er mulig å søke om midler til
utstyr gjennom NOF.
o Saken ble ikke behandlet da nestleder var fraværende.
Søknad om tilskudd til idrettsformål fra Akershus fylkeskommune
2017: Fristen for er 1 desember
o Vedlegg til søknaden:
 Regnskap årsmelding og revisjonsrapport 2017
 Årsplan og budsjett 2018
o Søknaden blir sendt innen tidsfristen.
NOF ting 10 – 11 mars
o Forslag til saker innen 29 des 2017
o Representanter fra AOOK 5 + Kretsleder
Internasjonalt kontrollør kurs 3-4 mars 2018
o NOF dekker kostnader for en person pr krets (vedlegg)
o Kretsen vil også dekke kostnadene for en person.
Fagkons
Anskaffelse av beach flagg til AOOK (forslag)
o Kretsen har bare et banner med logo og navn
o Det ble besluttet å anskaffe 2 beach flagg til bruk på UM og
HL/OLL. Lyser ut blant våre ungdommer utforming av flaggene.
o Må inneholde vår logo og vårt kretsnavn.
TUR
Vårsamlingen 13 – 16 2018
o TUR/Styret mener at vi ikke skal ha for lange reiser til våre
samlinger (maks 2 timer). Leder TUR svarer Fossum på
henvendelse om vårsamling i Kristiansand.
Verdens O-dag 23 mai 2018
o Kretsen sender ut en oppfordring til klubbene om å delta og starte
planleggingen av arrangement. Kretsen vil premiere de 3 beste
arrangørene i kretsen.

Faste saker
 Dreieboka – status pr 21.08.17 vedlagt
 Regnskapsstatus pr 31. okt 2017 (se sak 26/17)
 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
 Innkommet post
o Lotter- og stiftelsestilsynet har godkjent Bingospill for 2018
Neste styremøte 22 januar kl 17 som avsluttes med en middag på
Egon.

