
 

REFERAT FRA STYREMØTE 01/2014 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID:                  Mandag 19 mai 2014  18:00  

STED:    Ullevål stadion møterom 3066 

Tilstede:Ivar Maalen, Grete Berntsen, Katrine Bakke,  Dag Kolberg, Erlend Råheim, 

Martin Veastad (sak 8/14) 

Forfall: Arne Tesli, Reidunn Hallan  

NR SAK AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

6/14 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 12 mars 2014 - Godkjent 

Fag-

kons 
 

7/14 Arrangementsutvikling 

 Følgende klubber hadde søkt om midler til spesielle prosjekter innen 

arrangementsutvikling: Nydalens SK, Raumar orientering, Østmarka OK, 

Fossum IF, Kolbotn&Skimt, IL Koll 

 Kretsstyret besluttet å fordele de avsatte midlene kr 40000,-  på følgende 

måte: 

o Raumar orientering: Videreutvikling av knock-out sprint og 

jaktstart i Stomperudsprinten med kr 5000,- 

o Østmarka OK: Park o-karusellen, rekrutteringstiltak for unger (6-

12 år) med kr 5000,- 

o Fossum IF: Markedsføring/gjennomføring av Fossum Challenge og 

tur-o på mobile plattformer med kr 15000,- 

o Kolbotn&Skimt: Markedsføring og materiell til «Finn og Vinn» 

rekrutteringstiltak med kr 5000,- 

o IL Koll: Videreutvikling av Trollnatta, nattløp for barn og unge 

med kr 10000,- 

 

Leder 

rådene 

 

 

8/14 Høringsforslag til vern av åtte områder som naturreservat i Oslomarka 

 Klubbene skal sende inn sine synspunkter på de områder som berører 

deres aktivitet innen 10 juni. 

Kretsstyret ved anleggsrådet utarbeide kretsens innspill til høringen hvor 

materialet fra klubbene blir vedlagt. 

Anleggsrådet vil også jobbe aktivt opp mot andre organisasjoner med 

samme interesse i denne saken. Det er viktig at vi ivaretar og sikrer at O- 

sporten fortsatt kan drive sin aktivitet i disse områdene som blir vernet. 

Anlegg

srådet 

 

9/14 NOFs rekrutteringsturne 2014-2015 

Tidsplan og sted som NOF har foreslått lørdag 22 nov på Ås er OK for 

kretsen. 

Leder  

10/14 Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

 RUR 

o O-troll samlingen gjennomføres etter planen 

o Trener 1 kurs avlyst i våres vi prøver å sette opp nytt kurs sent 

på høsten i år. Saken tas på neste møte. 

 TUR (fagkonsulent) 

o Uttak til Unionsmatchen klart 

o Påmelding til sommersamlingen Camp Stokke ligger ut 

o HL/OLL det blir fellesreise med tog og buss til Verdal billetter 

er forhåndsbestilt hos NSB og busser fra Trondheim til Verdal 

Råden

e 

 



og retur ordnes gjennom arrangøren. 

 TEK 

o Løypeleggerseminaret med Håkon Løvli vellykket  

o KM sprint – Oppsal klarte å stille TD 

o Møte om terminlisten og samlinger for 2014 i eget møte 26 mai 

med TEK, TUR og RUR 

o De nye konkurransereglene bør sendes ut til klubbene med 

presisering av ny løype Lang N som er innført men ikke tatt i 

bruk. 

 Anlegg 

o Behandling og godkjenning av kart og kartplaner fungerer greit. 

o Har vært en uenighet mellom Fossum og Stabekk om 

utarbeidelse av et sprintkart i Bekkestuaområdet. Saken er nå 

løst. 

 Faste saker 

 Dreieboks – status pr 21.10.14 vedlagt og endringer merket med rødt 

 Status økonomi 2014 – resultatregnskap pr 1 mai vedlegges 

 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover. 

o Unionsmatchen 

o Sommersamling 13-16 

o HL/OLL 

 Innkommet post - intet 

  

 EVENTUELT 

Kretsstyret innvilget å kjøpe ny og tilpasset PC-skjerm til 

fagkonsulenten for inntil kr 2000,-. 

  

    

 Neste styremøte: Forslag mandag 18 august 2014   

    

    

    

 

 


