
 

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

TID:                  Onsdag 12 mars 2014  18:00  

STED:    Ullevål stadion møterom Kantina 

TILSTEDE:    Ivar Maalen, , Grete Berntsen, Tor Valstad,  Reidunn Hallan, Katrine 

Bakke, Martin Veastad, Erlend Råheim, Eva Lill Kvisle, Henning Spjelkavik, Berit 

Sofie Wiklund, Ingrid Eide Rapp, Halvor Jutulstad, Petter Fure, Dag Kolberg,  

FORFALL: Arne Tesli, Knut Bjørkelo, Hilda Øftshus, Bent Erik Skaug 

 

NR SAK 

Kretsleder Ivar Maalen ønsket velkommen til første styremøte med nytt 

kretsstyret og rådsmedlemmer. Møtet startet ed at alle deltakerne presenterte 

seg. 

AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

1/14 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 29 januar og 6 feb  2014. - Godkjent 

 Protokoll fra kretstinget 12 feb 2014 - Godkjent 

Fag-

kons 
 

2/14  Årsplan 2014 

 Budsjett 2014 

 Dreieboka 

Leder orienterte om årsplan og budsjett 2014 som var vedtatt på kretstinget. 

Under budsjettet orienterte han spesielt om at det var satt av kr 40000,- til 

arrangementsutvikling. Her kan klubbene søke om støtte til nye tiltak. 

Kretsstyret vil utarbeide retningslinjer for hva det kan søkes om. 

Dreieboka er en huskeliste for styret og fagkonsulenten på ting som skjer 

gjennom året med tidsfrister. Fagkonsulenten holder denne ajour men rådene 

må gi innspill på oppfølgingssaker som må stå i Dreieboka. 

Leder 

 

 

 

3/14  Årsplan for Rådene (særmøte i rådene) 

Rådene gjennomførte særmøter hvor de gikk gjennom egne oppgaver, 

prioriteringer og fordeling av ansvar for oppfølging. 

Råden

e 

 

4/14  Oppsummering av Rådenes møte 

TEK 

- Utarbeide terminliste i samarbeid med TUR. 

- Jobbe videre med TD-ordningen basert på erfaringer med ny instruks. 

- Lage infoskriv til årets arrangører om endringer i konkurransereglene ( 

påbegynt ). 

- Vårt bidrag til 1 % målet er bevisstgjøring og kompetanseheving for 

løypeleggere og TD`er. Derfor vil vi prøve å arrangere løypeleggerseminar i 

forkant av hver sesong. 

RUR 

- Samling av rekrutteringsansvarlige i klubbene 5 mai 

- Følge opp o-troll leierne  

- Praktisk kurs om treningsaktiviteter for de yngste 

Anlegg 

- Bruke skolegårdskart i rekrutteringsarbeidet 

- Klubbene bør gi tilbud til skolen om skolegårdskart 

TUR 

- Opprette en facebook side for 13-16 i kretsen hvor vi informerer om 

aktiviteter for denne gruppen. 

- Ta bilder fra samlinger og konkurranser som legges ut på hjemmesiden 

og facebook. 

- Hovedløpet og OLL 

Råden

e 

 



o Ta ut ledere til årets arrangement 

o Ny til å overta som hovedansvarlig 

o Planlegger fellesreise med tog/buss til Verdal 

- Unionsmatchen 

o Ledere Reidunn og Berit Sofie og en til 

- Samlinger 

o Vårsamling i Halden 4-6 april 

o Sommersamling Camp Stokke 13-15 juni 

- Åpne treninger 

o Oppfordre klubbene til å lage åpne treninger som legges ut på 

hjemmesiden. 

5/14  Saker på NOFs ting 22-23 mars 2014 

Leder orienterte om NOFs ting og hvem som skal representere kretsen 

og sakslisten som var sendt ut. 

Leder  

 Faste saker 

 Dreiebok –  ajour pr 6 mars 2014 

 Status økonomi 2014 – budsjettet gjennomgått  

 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og 

fremover.  

 

 

  

    

 Neste styremøte. Forslag 26 mai 2014   

 

 


