
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  

FRA 

 

 

KRETSTING I  

 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

 

 

ONSDAG 8. FEBRUAR 2006  

KL 1800 – 21.00 

 

IDRETTENS HUS, EKEBERG 

 



PROTOKOLL FRA KRETSTING 

AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 

8. FEBRUAR 2006 
 

Kretstinget for år 2005 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, møterom 331, onsdag 8. februar 

2006 med åpning kl 1800.  Kretsstyret og kretskonsulenten var teknisk ansvarlig for 

gjennomføring. 

 

SAK 1. ÅPNING 

 

Kretsleder Per Eric Ståhlbrand, ønsket på vegne av styret lagrepresentanter og gjester 

velkommen til kretsens femte ordinære Ting.  

 

Hilsning til tinget fra Oslo Idrettskrets v/Anne-Britt Nilsen, nestleder 

Anne-Britt Nilsen hilste fra Oslo Idrettskrets. Hun takket o-kretsen for at vi stiller opp ved 

skoleidrettsdagen på Ekeberg hvert år. Dette setter de stor pris på.  

 

Hilsning til tinget fra NOF v/Bernt Myrvold, leder BOK 

Bernt O- Myrvold sa at Akershus og Oslo orienteringskrets er en viktig krets i norsk o-

sammenheng. Vi har mange og gode løpere. Det er gledelig at det er så stor oppslutning rundt 

turorientering. Det foregår mange store konkurranser i kretsen og det er viktig. I denne 

sammenheng nevnte han spesielt O-Festivalalliansen og Hovedløpet/O-landsleiren 2007. 

 

GODKJENNE FULLMAKTER     
Det møtte til sammen 48 stemmeberettigede fordelt på 43 representanter fra lagene og 5 

representanter fra kretsstyret. 27 av kretsens lag var representert. 
 

Fullmaktene ble godkjent. 

Deltakerliste følger vedlagt. 

 

 

SAK 2  SAKSLISTEN   

Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakslisten ble godkjent.   

 

 

SAK 3. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

Etter forslag fra styret ble Bernt O. Myrvold, NOF, valgt til dirigent og Reidunn Hallan til 

sekretær. Terje Grann, Fossum IF, og Bjørg Ingunn Fjogstad, Oppsal IF, ble valgt til 

protokollunderskrivere. 

 

 

SAK 4  ÅRSBERETNING   

Rettelser i årsberetningen side 14, styrets sluttkommentar, første avsnitt. Ny tekst: 
Aktiviteten i Akershus og Oslo Orienteringskrets har resultatmessig vært meget bra.  

I ski-orientering ble det i sesongen 2004/2005 av kretsens løpere tatt 7 gull-, 5 sølv- og 1 

bronsemedalje i NM (individuelt og stafett). 

I 2005 sesongen har løpere fra kretsen tatt i alt 11 gull-, 9 sølv- og 9 bronsemedaljer på 

individuelle distanser (ultralang, lang, mellom, sprint, natt) i NM orientering, senior og junior. 

I NM stafett tok kretsens løpere 1 gull, 1 sølv og 1 bronsemedalje.  

Under Hovedløpet tok vi 2 gullmedaljer, 3 sølv- og 1 bronsemedalje  

 

Avstemming: Forslaget til Årsberetningen ble enstemmig godkjent.  



SAK 5  REGNSKAP FOR AOOK   
Per Eric Ståhlbrand redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 01.01.05.-

31.12.05. 

Regnskapet viser et overskudd på 348.342,75.  Det store overskuddet skyldes at 

spilleautomatene innbrakte mer enn budsjettert.  

 

Kretskontoret har stått for det økonomiske oppgjøret ved samlinger samt organisering av 

bussturen til Hovedløpet og O-landsleiren. I tillegg har salg av kortstokker gått via kretsen. 

Disse tiltakene er bruttoført og medfører at kretsens utgifter er økt vesentlig i 2005. 

 

Kr. 35.000 ble etter søknad gitt i tilskudd fra Oslo Idrettskrets til skoleprosjektet i Oslo 2001. 

Beløpet ble øremerket dette formål og ble avsatt på fond. Disse pengene ble delt ut i 2005 blant 

innkomne søknader. 

 

Bernt O. Myrvold leste opp revisjonsrapporten som viser at regnskapet er funnet i orden og 

revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes.  Revisjonsrapport vedlegges protokollen før 

arkivering. 

 

Avstemming: Det framlagte regnskapet for perioden 01.01.05 – 31.12.5 ble enstemmig 

godkjent. 

 

 

SAK 6  INNKOMNE FORSLAG  

 

SAK 6A   Avvikling av vandrepokaler og innføring av stipend 

 

Forslag fra Styret: Dagens ordninger med vandrepokaler D/H 17-20 stafett og 

KM langdistanse, D/H 21 avvikles. Det innføres stipend til 

vinner av KM langdistanse D 21 og H21, hvert på kr 5000,- 

 

Kretsen sin begrunnelse var: Ordningen med vandrepokaler er tungvint. Vandrepokalene må samles 

inn i god tid før tinget for gravering av nye navn dersom ikke klubben gjør dette selv og sender regning 

til kretsen. Det er ofte vanskelig å oppspore hvor vandrepokalene befinner seg. En av vandrepokalene i 

D/H17-20 kom ikke til rette etter sesongen 2004 og er fremdeles på avveie. Som en erstatning av 

vandrepokalene ønsker kretsstyret å innføre stipend til vinner av KM langdistanse D 21 og H21, hvert 

på kr 5000,-. Dette håper vi vil øke interessen for KM langdistanse i kretsen og samtidig vil vi kunne gi 

stipend til to av kretsens seniorer. 

 

Styret får fullmakt til å se på hvem som skal ha vandrepokalene som er igjen. 

 

Avstemming og vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 

SAK 7  FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2004 

Det ble foreslått følgende forandringer i forhold til fjorårets KM-program: KM stafett D/H 120 

sløyfes. Veteranklassen blir ivaretatt av D/H 150 med minimumsalder 35 år. 

 

I KM sprint skal den yngste klassen være D/H 13-16.  

 

Avstemming og vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Det vedtatte KM-programmet for Akershus og Oslo o-krets 2005 følger vedlagt protokollen. 

 



SAK 8  ÅRSPLAN 2006 

Det er ikke laget egen årsplan for kretsstyret, men kretsen vil følge opp NOFs handlingsplan. 

 

Rådene redegjorde selv for sine årsplaner.  

 

Rekrutteringsrådet (RUR), har lagt opp til O-trollsamling fordelt på tre regioner. Ansvaret for 

samlingen vil gå på rundgang mellom en del av klubbene innenfor hver region. Opplegget for 

rekrutteringsmidlene vil bli det samme som i fjor. 

 

Det ble stilt spørsmål til hva som skjer med Pre-O. Per Eric Ståhlbrand kunne fortelle at styret 

jobber med dette. Det er for tidlig å få plassert ansvaret konkret. Styret tok kontakt med Pre-O 

for å se hvordan de best kunne integreres i kretsen. Man kom ikke frem til noen konkret 

løsning, men vi vil jobbe med dette i 2006. 

 

Trening- og uttaksrådet (TUR) fortsetter som tidligere med de samme aktivitetene og 

samarbeider med de samme kretsene når det gjelder Interkretskampen, samlinger og Trimtex 

Cup. Nytt av året er Hovedløpsprosjektet som er et prosjekt igangsatt av NOF for å få flere 

deltakere til Hovedløpet og O-landsleiren. 

 

Teknisk råd (TEK) vil fortsette på samme måte som i fjor. Det ble stilt spørsmål om printing av 

kart. Leder av TEK, Idar Brekke kunne informere at man kan printe kart til kretsløp dersom test 

av print innsendt til Teknisk komite i NOF blir godkjent. Det er ikke formelt godkjent å bruke 

print av kart til nasjonale løp. 

 

Anleggsrådet vil arrangere temakveld med klubbens kartledere og ha workshop i OCAD. 

 

Avstemming: Den fremlagte årsplan for 2006 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 9  LAGSKONTINGENT 2006   

 Per Eric Ståhlbrand redegjorde for det framlagte forslaget til årskontingent som er flg.: 

 

Satser for lagskontingenter i AOOK 2006 Satser i 2005 

- Lag >301 medl kr 5500 5500 

- Lag 201-300 medl kr 5000 5000 

- Lag 101-200 medl kr 4500 4500 

- Lag 51-100 medl kr 3000 3000 

- Lag 31-50 medl kr 2000 2000 

- Lag 11-30 medl kr 1000 1000 

- Lag <10 medl kr 700 700 

 

Avstemming og vedtak: Kretsens forslag til lagkontingent for 2006 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 10 BUDSJETT 2006   

Styret redegjorde for forslaget til budsjett m/noter.  Det var lagt opp til et overskudd kr 2.500,-. 

 

Det ble foreslått endringer i budsjettet som følger: 

Post 4000, Løp/mesterskap,  økes med kr 50.000 slik at denne posten blir på kr 74.000. 

Begrunnelsen for dette er: Det er satt i gang et Hovedløpsprosjekt for å få flere til å bli med på 

Hovedløp og O-landsleir. Det blir lagt opp til felles bussreise til HL/O-landsleiren som går i 



Verdal. I tillegg blir det Hovedløpssamling på Oppdal med buss. O-kretsen bør sponse en del 

av bussreisene. 

 

Post 4100, KM medaljer/premier,  økes med kr 10.000,- slik at denne posten blir på totalt kr 

17.000. Forslaget med å innføre stipend i KM langdistanse D21 og H21, hver på kr 5.000 ble 

vedtatt. Stipendene ble lagt til på denne posten. 

 

Post 3720, Spilleautomat, økes med kr 60.000, slik at denne posten blir på totalt kr 360.000. 

Ordningen med spilleautomatene vil med meget stor sikkerhet ikke opphøre i løpet av 2006. 

Denne posten kan derfor trygt økes. 

 

Med de foreslåtte endringene vil overskuddet fremdeles være kr 2.500,-. 

 

Styret trakk sitt opprinnelige forslag. 

 

Avstemming: Det framlagte budsjett med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. 



SAK 11 VALG 

Valg av representanter til kretsstyret, råd, valgkomitè og revisorer for 2006 

Valgkomiteens leder Trond Rønneberg redegjorde for det forslaget som forelå. Det har ikke 

vært mulig å finne personer til følgende poster: 

- Kretsleder 

- Leder Trenings- og uttaksråd 

- Leder Rekrutterings- og utdanningsråd 

- Ungdomsrepresentant/generelst styremedlem 

-  

Følgende personer til styre og råd ble enstemmig valgt: 

 

AOOK TILLITSVALGTE 2006 

 

 Navn Klubb Periode 

KRETSSTYRET 7 medlemmer   

Kretsleder   2 år 

Nestleder Kjell Stenstadvold IL Tyrving 1 år 

Rekrutterings- og 

utdanningsråd 

  1 år 

Anleggsråd Bjørn Ødegaard Stabæk IF 2 år 

Teknisk Råd Idar Brekke Bækkelaget 1 år 

Trenings- og uttaksråd   2 år 

Ungdomsrepresentant / 

generelt styremedlem 

 

  1 år 

ANLEGGSRÅDET    

Leder Bjørn Ødegaard Stabæk IF 2 år 

  Morten Hoffmann Lillomarka o-lag 1 år 

 Tor Valstad Oppsal IF 1 år 

 Dag Amundsen Kolbotn&Skimt 1 år 

 Terje Bråten Ullensaker 1 år 

REKRUTTERING    

Leder   1 år 

  Janet Bydal Jakobsen Nydalen 1 år 

 Helena Stubberud Nydalen 1 år 

 Anne Marie Åstebøl Oppsal 1 år 

TEKNISK    

Leder Idar Brekke Bækkelaget Spkl. 2 år 

  Gro Hege Ludvigsen Nesodden IF 1 år 

  Lars-Evan Pettersson Kolbotn&Skimt 1 år 

 Sigbjørn Modalsli Fossum 1 år 

TRENING    

Leder   2 år 

  Lise Byom Nilssen Kolbotn&Skimt 1 år 

 Henning Spjelkavik IL Tyrving 1 år 

  Alf Pettersen  IL Tyrving 1 år 

  Håkon Hultgren Nydalens SK 1 år 

 Bente Landmark Fossum 1 år 

REVISOR    

  Knut Krosby Skimt 1 år 

  Per Erik Sørensen Haugerud 1 år 

Vara revisor    

 Inger Wangensteen Østmarka OK 1 år 

 Liv Jorunn Buseth Frogner IL 1 år 
 



UTDELING AV PREMIER     
 

Ungdommene som fikk årets gavekort fra Skogskarenes klubb: 

Live Lindemark, Asker SK 

Anders Opsahl Bredesen, Fossum IF 

 

Skogsjentenes hederspris ble delt ut til: 

Silje Uhlen Maurset, Ås-NLH Orientering 

 
AOOK kruset deles ut til alle som har tatt medalje i HL og NM 2005. 

Kretsen har totalt 36 medaljetakere som får krus. Disse løperne står for tilsammen 51 medaljer i NM og 

HL 2005. Krusene ble utdelt klubbvis på tinget. 

 

 

AVSLUTNING 

Per Eric Ståhlbrand avsluttet med si at innkalling til ekstraordinært kretsting vil bli 

offenliggjort i løpet av kort tid. Han takket valgkomiteen for den gode jobben de har gjort tross 

at styret ikke ble fulltallig. Videre takket han Bernt O. Myrvold for jobben som dirigent.  Til 

slutt  takket han lagsrepresentanter og gjester for fremmøtet og vel gjennomført  Ting .  

 

Tinget ble avsluttet kl. 21.00.  

 

Oslo, 13.02.2006 

 

 

Reidunn Hallan 

fagkonsulent / referent 

 

Terje Grann        Bjørg Ingunn Fjogstad 

Fossum IF        Oppsal IF 


