REFERAT FRA STYREMØTE 03/2021 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Mandag 10 mai 2021 kl 1800-2015
STED: Teams
Tilstede:: Ivar Maalen, Einar Tommelstad, Nora Skauen, Terje Linløkken, Martin
Veastad, Ella Berstad, Dag Kolberg,

NR

SAK

ANSVAR

18/21 •

Møtereferat
o Protokoll fra kretsstyremøte 15. april 2021.
o Godkjent uten merknader

Fag-kons

19/21

•

Kjøreregler om hvordan saker forberedes, behandles og vedtas i
styret
o Innkalling med foreløpig sakliste sendes ut to uker før møtet.
Oppdatert sakliste og sakspapirer sendes ut en uke før møtet.
o Saker på styremøtene deles i to kategorier; drøftings- og
orienteringssaker.
o Drøftingssaker meldes inn til fagkonsulent senest en uke før
møtet med en kortfattet beskrivelse eller referanse til
dokument. Det formuleres et vedtak med
oppfølgingsansvarlig(e) for drøftingssaker i møtet.
o Orienteringssaker kan meldes inn i forkant av møtet eller
legges fram under Kort fra rådene siden sist, Orientering fra
fagkonsulent eller Eventuelt. Det kan formuleres en
konklusjon i orienteringssaker.
De nye kjørereglene ble vedtatt.

Leder

Avtale med Trimtex om Trimtex-cup
o Avtalen er nå underskrevet og gjelder tom sesongen 2023 (info)
▪ Avtalen gir muligheter for de klubber som arrangerer
Trimtex-cup til å kjøpe premier fra Trimtex til 50 %
rabatt. Fagkonsul informerer klubbene om dette.
▪ TUR vil starte forberedelser av ny avtale fra 2024 høsten
2022.

Fagkons

•
20/21

•

21/21

•

22/21 •

Rekruttering til o-sporten
o Oppfølging av sak 2/21 fra forrige møte
o RUR hadde møte med rekruttansvarlig i klubbene 6 mai. Fokus
på møte var rekruttarbeidet i klubben og O-troll leir 2021. Det
kommer et eget referat fra møte.
Reise til HL/OLL
o Buss vil være eneste alternativ hvis kretsen skal arranger
fellesreise noe vi ønsker. Det er usikkert hvilket nivå Oslo og
Viken må være på for å kunne gjennomføre felles buss transport
for ungdommen og hvor mange som kan være i bussen, Terje L.
vil gjennom smittevernansvarlig i Østmarka sjekke hva

Nestleder
og RUR

TUR

TID
S
FRI
ST

23/21 •

24/21 •

25/21 •

myndigheten mener. Det samme vil være aktuelt også for Camp
Stokke.
o Ev økonomisk støtte fra kretsen hvis vi må ha 4 busser.
▪ Kretsen vil gi økonomisk støtte til busstransporten hvis vi
må kjøre med 4 busser istedenfor 2 innenfor de
økonomiske rammer som er satt av i budsjettet
TEK
Sesongen 2021
o Justering av sesongplanen
▪ Det er pr dd ikke tillatt med konkurranser i vår krets. Det
har resultert i at tidlig K-løp er avlyst eller flyttet. Håper å
komme gang med konkurranser for ungdom helgen 29-30
mai. TUR og TEK jobber med justeringer av terminlisten.
▪ KM mellom 13 juni blir nå Trimtex-cup.
o Jury i KM – Styret har oppnevnt de 3 medlemmene i TEK.
Kretsleder vil være vare når det er behov.
o Jury i kretsløp – Styret har oppnevnt de 3 medlemmene i TEK.
Kretsleder vil være vare når det er behov. Dette gjer Na, K og
NÆ.
Sommersamlingen (Camp Stokke) – status
o Arrangøren planlegger å gjennomføre Camp Stokke 18 – 20 juni
og det er påmelding innen 18 mai.
o Vi planlegger felles busstransport hvis myndighetene tillater
dette. Se sak 22/21om dette.

Kort fra rådene siden sist
Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående
o RUR - intet
o TUR
▪ møte for diskusjon status smittevern og busstransport,
både mht. CAMP Stokke og HL/ OLL 18 mai
o TEK
▪ Møte med TEK og terminlisten 2022 blir 26 mai
▪ Innspillet til TD veiledning og sjekkliste fra KMR er ikke
behandlet i TEK enda. Kommer tilbake til saken (ref sak
15/21)
o Kart og Miljø
▪ Jobber med å få til bestemmelser for å kunne arrangere
større løp i bynære reservater og nasjonalparker uten
søknad. Aktuelt for bla Østmarka nasjonalpark
▪ Jobber med at det skal være tillatt å ha turorientering i
verneområder uten søknad
▪ Møte med Bymiljøetaten. Snakker med klubbene på
forhånd hva som skal tas opp på møte.
▪ Det er noen terreng konflikter i kretsen. Egen sak på neste
møte hvis ikke de blir løst mellom klubbene
▪ Omaps forbedres slik at den blir mer anvendelig til bruk i
vår krets – samarbeid med norsk og svensk forbund
Faste saker
• Dreieboka – status vedlagt
• Regnskapsstatus – ingen status på dette møte
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.

TUR og
Terje

•
•

Orientering fra leder/nestleder
Innkommet post:

Neste styremøte: 14 juni kl 1800 og kretsleder har lovet
servering!

