
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  

FRA 

 

 

KRETSTING I  

 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

 

 

ONSDAG 14. FEBRUAR 2007  

KL 18.00 – 20.15 

 

IDRETTENS HUS, EKEBERG 

 



PROTOKOLL FRA KRETSTING 

AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 

14. FEBRUAR 2007 
 

Kretstinget for år 2006 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, møterom 331, onsdag 14. februar 

2007 med åpning kl 1800.  Kretsstyret og kretskonsulenten var teknisk ansvarlig for 

gjennomføring. 

 

SAK 1. ÅPNING 

 

Kretsleder Per Eric Ståhlbrand, ønsket på vegne av styret lagrepresentanter og gjester 

velkommen til kretsens femte ordinære Ting.  

 

Hilsning til tinget fra Oslo Idrettskrets v/Anne-Britt Nilsen, nestleder 

Anne-Britt Nilsen hilste fra Oslo Idrettskrets. OIK har jubileum i år. 9. januar var de 90 år. 

Tilstelning i Ekeberg Idrettshall 25. mars unger mellom 5 og 9 år. Hun takket o-kretsen for at 

vi stiller opp ved skoleidrettsdagen på Ekeberg hvert år. Hun håper at kretsen fremdeles blir å 

finne der. OIK arrangerer Oslokonferanse i høst med forelesere fra inn- og utland. Tema: 

Hvordan er det å vokse opp i Oslo. Hun er glad o-idretten har tilbud til de bevegelseshemmede. 

Nilsen takket på vegne av kretsen alle tillitsvalgte og spesielt til styreleder Per Eric Ståhlbrand 

som går av i år. 

 

GODKJENNE FULLMAKTER     
Det møtte til sammen 41 stemmeberettigede fordelt på 37 representanter fra lagene og 4 

representanter fra kretsstyret. 26 av kretsens lag var representert. 
 

Fullmaktene ble godkjent. 

Deltakerliste følger vedlagt. 

 

 

SAK 2  SAKSLISTEN   

Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakslisten ble godkjent.   

 

 

SAK 3. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

Etter forslag fra styret ble Nils Ragnar Liholt, Lillomarka, valgt til dirigent og Reidunn Hallan 

til sekretær. Jon Tolgensbakk, GeoForm, og Finn Gjerull Rygh, Heming/Njård, ble valgt til 

protokollunderskrivere. 

 

 

SAK 4  ÅRSBERETNING   

 

Avstemming: Den framlagte årsberetningen for perioden 01.01.06 – 31.12.06 ble 

enstemmig godkjent. 

 

 

SAK 5  REGNSKAP FOR AOOK   
Per Eric Ståhlbrand redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 01.01.06.-

31.12.06. 

Regnskapet viser et overskudd på 314.048,048.  Det store overskuddet skyldes at 

spilleautomatene innbrakte mer enn budsjettert.  

 



Kretskontoret har stått for det økonomiske oppgjøret ved samlinger samt organisering av 

bussturen til Hovedløpet og O-landsleiren. Disse tiltakene er bruttoført og medfører at kretsens 

utgifter er økt vesentlig i 2006. 

 

Tinget ønsket at regnskapet ble  presentert og sammenholdt med budsjettet for samme år. Det 

er ønske om at regnskapet  har med budsjett neste år.  

 

Konklusjonen i revisorrapporten ble: regnskapet er funnet i orden og revisorene anbefaler at 

regnskapet godkjennes.  Revisjonsrapport vedlegges protokollen før arkivering. 

 

Avstemming: Det framlagte regnskapet for perioden 01.01.06 – 31.12.06 ble enstemmig 

godkjent. 

 

 

SAK 6  INNKOMNE FORSLAG  

 

SAK 6A   VEDTEKTSENDRINGER 
 

Forslag fra Styret: Vedtektene endres, styret reduseres med et styremedlem. 

 

Under § 11 Kretstingest oppgaver punkt 11 valg punkt c står det at det skal velges 5 

styremedlemmer. Et av disse styremedlemmene har en ønsket skulle besettes av en ungdom. 

Dette har vi ikke fått til å fungere tilfredsstillende. Dels har dette sammenheng med at det har 

vært vanskelig å finne relevante arbeidsoppgaver til styremedlemmet men det har også vært 

vanskelig å finne personer som var villig til å gå inn i kretsstyret Siden det også er 

problematisk å finne kandidater til styrevervene generelt uavhengig av alder fremmet styrets 

forslag at man endrer vedtektene og reduserer antallet i styret med ett medlem. Teksten i styrets 

forslag ble foreslått justert.  

Nytt punkt 11c: Minst 4 styremedlemmer 

 

I underteksten settes det inn en tilføyelse: Det skal tilstrebes å få inn ungdomsrepresentant i 

styret og/eller råd.  

Teksten for gjennomføring av valget endres til Leder, nestleder og styremedlemmer velges 

enkeltvis Rådsmedlemmene velges samlet. 

 

Avstemming og vedtak: Forslaget med endringene ble enstemmig vedtatt. 
 

 

SAK 7  FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2007 

Det ble foreslått følgende forandringer i forhold til fjorårets KM-program: KM stafett D/H 150 

med minimumsalder 35 år utgår. Nye klasser: D120 og H130 uten nedre aldersgrense. 

 

I KM natt og KM mellomdistanse slås klassene 17-18 og 19-20 sammen til 17-20.  

 

I klasser over 35 år må det være minimum 3 startende for å få KM-status. 

 

Stafett: D/H 17-20 skal ha egen stafett-dag. De andre stafettene avvikles under KM-helgen. 

 

 

 

Nytt forslag: Klassene: D120 og H130 uten nedre aldersgrense endres til D140 og H150.. 

Avstemming og vedtak: 9 stemmer for forslaget, 27 stemmer mot. Det nye forslaget ble 

forkastet. 

Nytt forslag: KM sprint: D/H -16 deles i D/H 13-14 og D/H 15-16. 



Avstemming og vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

Det vedtatte KM-programmet for Akershus og Oslo o-krets 2007 følger vedlagt protokollen. 

 

 

SAK 8  ÅRSPLAN 2007 

Det er ikke laget egen årsplan for kretsstyret, men kretsen vil følge opp NOFs handlingsplan. 

 

Rådene redegjorde selv for sine årsplaner.  

 

Rekrutteringsrådet (RUR), har lagt opp til O-trollsamling fordelt på tre regioner. Det vil bli 

sendt ut en forespørsel ang. dette til klubbene Rettelser i årsplanen: kr 50.000,- settes av til 

rekrutteringsmidler. 

 

Trening- og uttaksrådet (TUR) fortsetter som tidligere med de samme aktivitetene og 

samarbeider med de samme kretsene når det gjelder Interkretskampen, samlinger og Trimtex 

Cup. Nytt av året er engasjement av juniorterning som skal sikre kvaliteten på junior 

kretstreninger. Rettelser: Ullensaker OL skal ha Trimtex Cup 26. august. 

 

Teknisk råd (TEK) vil fortsette på samme måte som i fjor. Søknadsfristen for løp 2008 vil 

forskyves litt lenger ut i september. Klubbene oppfordres til å overholde fristen. Det forventes 

at klubbene oppnevner kontrollør i egen klubb. 

 

Anleggsrådet vil arrangere workshop i OCAD. 

 

Avstemming: Den fremlagte årsplan for 2007 med gitte rettelser i teksten ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

SAK 9  LAGSKONTINGENT 2007   

 Per Eric Ståhlbrand redegjorde for det framlagte forslaget til årskontingent som er flg.: 

 

Satser for lagskontingenter i AOOK 2007 Satser i 2006 

- Lag >301 medl kr 5500 5500 

- Lag 201-300 medl kr 5000 5000 

- Lag 101-200 medl kr 4500 4500 

- Lag 51-100 medl kr 3000 3000 

- Lag 31-50 medl kr 2000 2000 

- Lag 11-30 medl kr 1000 1000 

- Lag <10 medl kr 700 700 

 

Avstemming og vedtak: Kretsens forslag til lagkontingent for 2007 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 10 BUDSJETT 2007  

Styret redegjorde for forslaget til budsjett m/noter.  Det var lagt opp til et overskudd kr 500,-. 

 

I notene rettes 4500 Rekruttering til 7470 Rekruttering 

 

Styret oppfordres til å se noen år fremover – lage et langtidsbudsjett. Dette bør legges frem på 

neste kretsting. 

 

Avstemming: Det framlagte budsjett ble enstemmig vedtatt. 



SAK 11 VALG 

Valg av representanter til kretsstyret, råd, valgkomitè og revisorer for 2006 

 

Valgkomiteens leder Sigbjørn Modalsli redegjorde for det forslaget som forelå.  

 

Følgende personer til styre og råd ble enstemmig valgt: 

 

AOOK TILLITSVALGTE 2007 

 
 

 Navn Klubb Periode 

KRETSSTYRET 
 6 medlemmer     

Kretsleder Knut E. Helland          Østmarka OK 1 år 

Nestleder Lise Byom Nilssen Kolbotn & Skimt 2 år 

Rekrutterings- og utdanningsråd Gerd Andreassen Ås IL 2 år 

Anleggsråd Bjørn Ødegaard Stabæk IF 1 år 

Teknisk Råd Idar Brekke Bækkelaget 2 år 

Trenings- og uttaksråd Christian Vogelsang  Nydalens SK 1 år 

ANLEGGSRÅDET 
     

Leder Bjørn Ødegaard Stabæk IF 1 år 

 Tor Valstad Oppsal IF 1 år 

 Dag Amundsen Kolbotn & Skimt 1 år 

REKRUTTERING 
     

Leder Gerd Andreassen Ås IL 2 år 

 Helena Stubberud Nydalen 1 år 

 Anne Marie Åstebøl Oppsal IF 1 år 

 Bjørn Sandelien Heming / Njård OL 1 år 

TEKNISK 
      

Leder Idar Brekke Bækkelaget Spkl. 2 år 

  Berit Danielsen IL Tyrving 1 år 

  Lars-Evan Pettersson Kolbotn & Skimt 1 år 

 Sigbjørn Modalsli Fossum 1 år 

TRENING 
      

Leder Christian Vogelsang Nydalens SK 1 år 

 Henning Spjelkavik IL Tyrving 1 år 

  Alf Pettersen  IL Tyrving 1 år 

  Håkon Hultgren Nydalens SK 1 år 

 Bente Landmark Fossum IF 1 år 

Valgkomiet 
      

Leder Sigbjørn Modalsli Fossum IF 1 år 

 Ivar Maalen-Johansen Ås IL 1 år 

    

REVISORER 
      

  Knut Krosby Skimt 1 år 

  Per Erik Sørensen Haugerud 1 år 

Vara revisor    

 Inger Wangensteen Østmarka OK 1 år 

 Liv Jorunn Buseth Frogner IL 1 år 

 

Styret får fullmakt til å supplere styret. 

Styret får fullmakt til å supplere valgkomiteen med et tredje medlem og varamedlem 



UTDELING AV PREMIER     
 

Ungdommene som fikk årets gavekort fra Skogskarenes klubb: 

Gaute Wilhelm Hallan Steiwer, Lillomarka O-lag 

Eskil Kinneberg, Raumar OL 

 

 
AOOK kruset deles ut til alle som har tatt medalje i HL og NM 2006. 

Kretsen har totalt 36 medaljetakere som får krus. Disse løperne står for til sammen 61 medaljer i NM og 

HL i 2006. Krusene ble utdelt klubbvis på tinget. 

 

 

AVSLUTNING 

Per Eric Ståhlbrand takket Nils Ragnar Liholt for jobben som dirigent. Videre takket han 

fagkonsulent Reidunn Hallan for godt gjennomført arbeid i år. Til slutt takket han 

lagrepresentanter og gjester for fremmøtet og vel gjennomført Ting.  

 

Tinget ble avsluttet kl. 20.15.  

 

Oslo, 14.02.2007 

 

 

Reidunn Hallan 

fagkonsulent / referent 

 

Jon Tolgensbakk        Finn Gjerull Rygh 

IL Geoform         Heming/Njård OL 


