
 

 REFERAT FRA STYREMØTE 05/2015 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID:                  Onsdag 14 oktober  17:00  

STED:    Ullevål stadion møterom 3066 

INNKALTE:    Ivar Maalen, Arne Tesli, Ida A. Tiltnes,  Erlend Råheim, Dag 

Kolberg,  

FORFALL: Reidunn Hallan, Grete Berntsen  

NR SAK AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

23/15 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 15 september 2015 - godkjent 
 

Fag-

kons 

Leder 

 

24/15  Lagledermøte 7 okt – Oppsummering 

o Terminlisten  

o Samlinger 

Gikk gjennom og ajourførte plansjeserie som ble vist på lagledermøtet. 

Plansjeserien sendes ut til alle deltakere. 

 

Alle  

25/15  Identifisere og fargelegge hvite flekker på kartet 

- Leder RUR oppsummerte kommentarer fra klubbene under møtet. 

De er lagt inn som en egen plansje i plansjeserien. 

- Forberedelser NOFs rekrutteringsturne 1 nov i AOOK 

Leder RUR ansvar for andre del av programmet Rekruttere og 

beholde (erfaring- og idèutvikling) Østmarka tar dette med 

suksesshistorien som en innledning. 

- Plan for det videre arbeidet -  Diskuterte innspillene som kom opp 

under lagledermøtet. Viktige punkter som vi ønsker å ta videre i en 

diskusjon på rekrutteringsseminaret er: 

 Karter og tilrettelegging rundt skolene. Sørge for at 

klubbene legger inn kartene sine i kartdatabasen. 

 Satse på ungdommen (16 – 19 år) som instruktører. De må 

oppfordres til å ta trenerutdanning og vi bør tilpasse 

kursene for denne målgruppen. 

 Etablere en idèbank som klubbene kan bruke i sitt videre 

arbeid. Spesielt fokus på samarbeid med skoler og veien fra 

rekruttreninger til løp. 

- Avvente bruk av prosjektmidler til vi finner formålstjenelig 

aktivitet. En ideell løsning vil være å etablere en felles «portal» 

med nødvendig info om o-aktivitet i kretsen. 

 

 

RUR 

Leder 

 

26/15  Saker på kretsledermøte 

1. Utbre o-idretten til nye områder (hvite flekker)  

o Ta opp tråden fra fjorårets kretsledermøte. Hvordan går dette 

arbeidet? Hva er kretsenes viktigste rolle arbeid med hvite 

flekker? Kan noen kretser presentere suksesshistorier?  

2. Hva er kretsleddets viktigste oppgaver i arbeidet for å nå 

målene i strategi 2020?  

o  Flere av de nye kretslederne har etterspurt hvordan de bør 

prioritere. Kan vi få til en god diskusjon om kretsenes rolle i 

samhandling med klubb og forbund? Har kretsene innspill til 

  



arbeidet fram mot tinget våren 2016?  

3. Status måloppnåelse  

o Vi har ambisiøse mål for rekrutteringen. Skal vi nå 1% innen 

2020 må vi bruke tiden godt. Er planene våre gode nok? Er det 

samsvar mellom planer og praksis? 

4. Rekrutthelg i terminlista  

o Hvordan kan vi skape gode rekruttarrangement med høy status 

og mange deltakere over hele landet? Rekruttenes O-dag på 

Østlandet har paradoksalt nok hatt dalende interesse de siste 

årene, til tross for sterkt fokus på rekruttering. Hvorfor? Bør vi 

sette av en dedikert helg til dette i terminlisten og arrangere 

kretsvise/regionsvise Rekrutteringsdager?  

5. Har vi et godt nok apparat for å ivareta og videreutvikle de nye 

o-løperne?  

o Hva er kapasiteten vår for å ta imot de nye o-løperne som vi 

ønsker oss? Har vi nok ledere og trenere? Har vi mange nok 

med kompetanse på å lage enkle arrangement? Klarer vi å 

inkludere nye foreldre og ungdom i klubbarbeidet? Klarer vi å 

utvikle kompetanse til å utvikle talenter rundt i landet?  

6. Hvordan fungerer samarbeidet med rettighetshavere og 

verneinteresser i dag?  

Er innholdet i avtalen om retningslinjer for o-idrettens forhold 

til naturmiljø og rettighetshavere kjent? Følger o-Norge godt 

opp? Er det behov for å oppdatere avtalen? Eller følge opp på 

annet vis? 

Punktene ble gjennomgått og innspill til rapport fra AOOK ble notert 

av leder. 

27/15  Årsplan 2016 

o Rådene må starte arbeidet med sesongplan 2016. Utkast må 

være klart til 1 des pga søknad om støtte fra Akershus 

idrettskrets. 

 

Råden

e 

 

28/15 Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

 RUR - intet 

 TUR - intet 

 TEK - intet 

 Anlegg - intet 

  

 Faste saker 

 Dreieboka – status pr 08.9.2015 – ikke gjennomgått 

 Status økonomi 2015 – ikke lagt fram 

 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover. 

 Innkommet post 

 

  

29/5 EVENTUELT 

Dato for kretstinget – 10 februar 2016 – Ullevål stadion 

  

 Neste styremøte – onsdag 26 nov kl 1700 

 

  

 

 


