REFERAT FRA STYREMØTE 02/2021 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS
TID: Torsdag 15 april 2021 kl 1800-2115
STED: Teams
Tilstede:: Ivar Maalen, Einar Tommelstad, Nora Skauen, Terje Linløkken, Martin
Veastad, Ella Berstad, Dag Kolberg,
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• Protokoll fra kretsstyremøte 8. mars 2021.
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Fag-kons

Rekruttering til o-sporten
o Oppfølging av sak 2/21 fra forrige møte
o Nestleder tar et møte med RUR for å legge en plan
Fremtidig sponsor av ungdomscup (Trimtex-cup)
o Oppfølging av sak 6/21 fra forrige møte
o Tur og fagkons hadde møte 23 mars og innstiller følgende til
styremøte:
▪ Inngå 3-årig avtale med Trimtex (2021 – 2023)
▪ Revurdere avtalen etter 2 år (i løpet av 2022)
o Innspillet fra TUR fra TUR ble vedtatt
o Vi har som mål å minimere lagerholdet av løpstøy og at det vil
kun anskaffes nye klær etter behov. Det vil ikke initieres redesign
eller fornyelse av kolleksjonen før evaluering av leverandør/
sponsor i 2022.
Sesongen 2021
o Det ble vedtatt å ta et møte med NOF for å avklare hva som vil
være tillatt av arrangement fram til sommerferien
o Deretter tar Beredskapsutvalget et møte med de klubber som har
terminfestede kretsløp for å avklare hva som kan gjennomføres
og hva som må justeres. Det må utarbeides alternative plan for
gjennomføring av kretsløp dette året.
o Barn og ungdom vil bli prioritert når det gjelder konkurranser i
tiden fram over.

Nestleder
og RUR

Unionsmatchen 2021 – flyttes til 1-3 okt
Vårsamlingen 13-16 – status
Sommersamlingen (Camp Stokke) – planlagt gjennomført.
Hovedløp og O-landsleir – møte om saken 20 april
Behandle TD instruksen og rapportskjema
o Det ble vedtatt å bruke instruksen og kontrollskjema som var
vedlagt innkallingen inntil videre.
o Kart og miljøråde vil ha inn mer utfyllende tekst i pkt 1 og
kommer med forslag til TEK.
o Det ble også påpekt at lenke til kartprinting skulle inkluderes i
dokumentene.
o Sortering av TD-oppgaver i kronologisk rekkefølge ble vedtatt
gjennomført ved neste større revisjon.
o Styret delegerte til TEK å sluttføre instruks og rapportskjema
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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
«Muligheter for pre-o ved Sognsvann»
o Kan de være en idé å ha fast pre-o ved rullestolløypa ved
Sognsvann. Det vil trolig passe inn for BYM, se https://p61821509-mulighetsstudiesongsvann-asplanviak.hub.arcgis.com/

o De fleste mente at dette vil være vanskelig å ha en pre-o løpe
permanent rundt Sognsvann. Det er flere andre orienteringstilbud
i området som turorientering, stolpejakt og ukenes som kan
brukes også av rullestolbrukere ved tilpasninger.
Faste saker
• Dreieboka – status vedlagt
• Regnskapsstatus – ingen status på dette møte
• Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover.
• Innkommet post: Tildeling av midler Viken på kr 120400,-

Neste styremøte 10 mai kl 1800

