
 

REFERAT FRA STYREMØTE 03/2014 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID:                  Mandag 18 aug 2014  18:00  

STED:    Ullevål stadion møterom 3066 

Tilstede: Ivar Maalen, Arne Tesli, Grete Berntsen, Reidunn Hallan, Katrine Bakke,  

Martin Veastad, Dag Kolberg,  

Forfall:   

NR SAK AN-

SVAR 

TIDS 

FRIST 

11/14 Møtereferat 

 Protokoll fra kretsstyremøte 19. mai 2014 

Godkjent 

Fag-

kons 
 

12/14 Saker som skal opp på lagledermøte 22 sept 

Sakslisten ble gjennomgått. Starter med terministen. Viktig sak blir 

vernesaken og her inviteres rep fra fylkesmanns miljøavd og bymiljøetaten. 

Fagkons lager forslag som sendes til leder for godkjenning. 

Fagkons sender ut power point mal som brukes til presentasjoner på møte 

Leder 

rådene 

 

13/14 Høringsforslag til vern av åtte områder som naturreservat i Oslomarka 

 Leder referert fra møte som han hadde hatt med Miljøvernavd hos 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) 28. juni. (referat var lagt ved). 

 Vi har mottatt et brev hvor FMOA har sendt sin tilrådning om vern til 

Miljødirektoratet. I denne tilrådningen er det tatt svær lite hensyn til de 

uttalelser under høringen som er fremmet av kretsen og flere klubber i 

AOOK 

 Kretsstyret mener at friluftslivet og idretten sine behov ikke er ivaretatt 

hvis vern av disse områdene blir vedtatt slik tilrådning fra FMOA. 

 I samarbeid med NOF, Skiforbundet og Oslo idrettskrets ønsker vi å 

fremme en klage på den saksbehandlingen som FMOA har gjort til 

Miljødirektoratet. Vi vil hevde at det er brukt feil saksbehandling og av 

den grunn må saken stanses, sendes tilbake til FMOA for ny utredning. 

 Martin Veastad i anleggsrådet utarbeider klagen som fremmes fra kretsen 

til Miljødirektoratet i samarbeid med NOF, Skiforbundet og Oslo 

idrettskrets 

Anlegg

srådet 

og 

Leder 

 

14/14 Trener 1 kurs høsten 2014 

Fagkonsulenten sender ut en forespørsel om behov for trenerutdanning høsten 

2014. Bør vurdere om kurset kan deles opp i 2 deler hvor første delen er 

myntet på aktivitetslederrollen.  

Fagko

ns 

 

15/14 NOFs rekrutteringsturne 2014-2015 

Ble behandlet på forrige møte. Det gjennomføres lørdag 22 nov på Ås 

Råden

e 

 

16/16 Kort fra rådene siden sist 

Aktiviteter som er gjennomført og nær forestående 

 RUR 

o O-troll gjennomføres 6-7 sep i 3 regioner og invitasjon og 

påmelding lagt ut. 

o Må sjekke opp når friluftslivets dag skal arrangeres og anmode 

Nydalens SK og delta for norsk orientering 

 TUR 

o Har gjennomført sommersamling i Stokke med bra deltakelse 

o Deltatt på AXA-stafetten under 5 dagers 

o HL/OLL gjennomført med meget gode resultater fra vår krets. 

Råden

e 

 



 TEK 

o Startet arbeidet med terminlisten 2015. Frist for klubbene om å 

søke kretsløp mm er satt til 12 sept. 

 Anlegg 

o NM kartet i Asker er godkjent 

o Godkjenning av kart går etter planen 

 Faste saker 

 Dreieboks – status pr 11.8.2014 ble gjennomgått uten kommentarer 

 Status økonomi 2014 

Status 1 halv år 2014 ble lagt fram. Inntekt siden noe bedre enn 

budsjettert og utgift siden etter budsjett. 

 Orientering om oppgaver fagkonsulent er involvert i nå og fremover. 

o Rutiner i hht dreieboka 

 Innkommet post: 

Brev fra Fylkesmannen om vern av åtte områder i Marka 

  

 EVENTUELT 

 Kretsledermøte 17 nov 

 Frist for innmelding av saker er 15 sept 

o Klubber som har saker må melde det inn til kretsen innen 10 

sept 

 Kretsen ønsker å ta opp programmet for O-festivalen 

med innføring av stafett igjen. Ønsker å høre klubbenes 

mening før vi tar opp saken. 

  

     

 Neste styremøte 22 sept kl 1700 på Ekeberg (forkant av lagledermøte)   

    

    

 

 


