
 

 REFERAT FRA STYREMØTE 04/2014 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID:                  Torsdag 13 nov 2014  18:00  

STED:    Ullevål stadion møterom 3066 

Tilstede: Ivar Maalen, Arne Tesli, Grete Berntsen, Reidunn Hallan, Martin Veastad, 

Knut Bjørkelo, Dag Kolberg,  

Forfall: Katrine Bakke 

 

 

NR SAK AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

17/14 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 18 aug 2014 - godkjent 

 Referat fra lagledermøte 22 sept 2014 - godkjent 

 Referat fra kretsledermøte – foreligger ikke enda fra NOF 

Fag-

kons 

Leder 

 

18/14 Kretsting 2015 

 Dato : Onsdag 11 feb 2015 på Ekeberg -vedtatt 

 Årsrapport – Fagkonsulent har sendt ut siste utkast og arbeidet 

fortsetter. Viktig at mest mulig er på plass innen 27 nov. 

 Budsjett – Fagkons har sendt ut forslag til budsjett for 2015 
som ble gjennomgått. Kjøpe 100 skolebrikker, summen på 
pensjon må rettes fra 2000 til 20000 

Alle  

 

27 nov 

19/14  NOFs rekrutteringsturne 2014-2015 – 22 nov på Ås 

- Kretsen har ansvar for lokaler og bespisning. Ivar har 

hovedansvaret. 

Leder 

m/ fler 

22nov 

20/14  Trener 1 kurs høsten 2014 – 22-23 nov og 17-18 jan 2015 

- Det er påmeldt 21 deltakere 

fagkon

s 

 

21/14  Friluftslivets dag i Tøyenparken 15 jan 2015 

- Planen er at NOF og kretsen lager et opplegg 

- Fossum har sagt seg villig til å ta arrangementet og de godtgjøres 

av NOF. 

- Sjekke med klubbene om de kjenner til andre opplegg i kommunen 

gjennom 2015.  

RUR  

22/14  VDG-samarbeidet i kretsen 

- Martin refererte til møte med fylkesmannen og Bymiljøutv og andre 

møter han hadde deltatt i. Fortsatt er det mange uklarheter i saken og 

den følges opp videre av anleggsrådet. 

- Anleggsrådet kaller inn klubbene i Oslo som skal ha arrangement i 

2015.  

- Koordinering av dialog mellom klubber og rettighetshavere 

Leder 

Anlegg 

 

23/16  Unionsmatchen  

- 2015 arrangør Västergötland med OK Skogshjortarna 30-31 mai 2015 

- 2016 arrangør AOOK – klubb? Reidunn tar kontakt med Asker og 
Fossum for å høre om de kan være villige til å være arrangør. 

TUR  

 Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

 RUR – Ikke tilstede 

 TUR 

o De som har vært hovedansvarlig for HL/OLL tar ikke gjenvalg 

og vi må få en ny på plass. Fagkons sender over listen med de 

som var ledere på hovedløpet i år til TUR 

  



o Vårsamlingen for 13-16 blir i Stavern. 

 TEK 

o Terminlisten K-løp for 2015 godkjent i Eventor 

o Utarbeider TD liste som sendes ut  

o Vil også i vinter/vår arrangere løypelegger kurs og et kurs for 

TDer 

 Anlegg – Se under VDG saken 

 Faste saker 

 Dreieboks – status pr 13.11.2014 vedlagt og endringer merket med 

rødt 

 Status økonomi 2014: Regnskapfører er på ferie og det kan ikke legges 

fram på dette møte. Grovt sett så er vi på budsjett.   

 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover. 

o Trener 1 kurset 

o Søknad om midler fra Akershus fylkeskommune innen 1 des 

 Innkommet post 

o Mottatt godkjenning fra Lotteriforbundet om tillatelse til Bingo 

spill i 2015. 

  

 EVENTUELT   

 Neste styremøte 2 feb 2015   

    

    

 

 


