
 

 REFERAT FRA STYREMØTE 05/2014 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID:                  Mandag 2 februar 2015  18:00  

STED:    Ullevål stadion møterom 3066 

Tilstede: Ivar Maalen, Grete Berntsen, Reidunn Hallan, Martin Veastad, Katrine 

Bakke, Dag Kolberg,  

Forfall: Arne Tesli  

NR SAK AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

24/14 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 13 nov 2014 

o Endret dato for friluftslivets dag fra 15 jan til 14 jan. 

o Godkjent 

Fag-

kons 

Leder 

 

25/14 Kretsting 2015 

 Årsrapport 2014 

o Godkjent som fremlagt 

 Regnskap 2014 

o Godkjent som fremlagt 

o Regnskapet blir revidert av revisorer tirsdag 3 feb. 

 Innkommende forslag 

o Styret har forslag til opprettelse av kl D/H15-20B og 

endre kl D/H 17B til D/H21B 

o Kutte KM natt 

 Årsplan 2015 

o Justert litt på planen for rådene og dette fremgår av 

dokumentene som sendes ut til kretstinget. 

 Budsjett 2015 

o Økte tilskudd fra NOF fra kr 37000 til kr 40000 

o Økte utgifter prosjekter fra kr 40000 til kr 70000. 
økningen på kr 30000 skal brukes til rekrutteringstiltak i 
klubbene. 

 Valgkomiteens arbeid  
o Ivar sjekker status 

Alle  

26/14  VDG-samarbeidet i kretsen 

- Referat fra møte 26 jan 

 Det var godt fremmøte og meget vellykket. 

 Martin lager et referat som sendes ut til deltakerne 

Anlegg  

27/14  Unionsmatchen  

- 2015 arrangør Västergötland med OK Skogshjortarna  

- 2016 arrangør AOOK  
 Asker er forespurt som arrangør men har ikke svart enda. 
 Svenskene har ønsket at arrangementet blir før 6 juni. Dette må 

avklares med den som blir arrangør. 

TUR  

28/14 Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

 RUR 

- Trener 1 kurset gjennomført med god deltakelse, og vi setter opp 

nytt kurs høsten 2015 

 TUR 

- Intet 

 TEK 

Alle  



- TD til Night Hawk – Kjell Blomseth 

- TD liste sendt ut til klubbene og de skal melde tilbake hvem de har 

tatt. 

- Arrangørseminar 26 mars 2015 

 Anlegg  

- Intet 

 Faste saker 

 Dreieboks – status pr 02.2.2015 var sendt ut og ble ikke behandlet. 

 Status økonomi 2014 – årsregnskapet godkjent av styret med 

overskudd på kr 56000,-  

 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover. 

o Rutinearbeid med for og etter arbeid ifb tinget. 

 Innkommet post 

o Invitasjon til Kolbotn ILs 100 års jubileum 10 april 

  

    

    

    

 EVENTUELT   

 Neste styremøte: Ikke fastsatt, styret møter før kretstinget 11 feb kl 1700   

    

    

 

 


