Electronic signature
Signed by

Ingvaldsen, Elin
(Identity verified with BankID Mobil (NO))

Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

28.03.2022 11.12.22
Date of birth

1974-03-19
Signature method

BankID Mobil (NO)

Signed by

Fasting, Halvor
(Identity verified with BankID (NO))

Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

28.03.2022 11.22.51
Date of birth

1959-01-03
Signature method

BankID (NO)

Signed by

Ramsfjell, Mali Hamre
(Identity verified with BankID Mobil (NO))

Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

28.03.2022 14.04.44
Date of birth

1991-07-09
Signature method

BankID Mobil (NO)

Signed by

Fredriksen, Tor
(Identity verified with BankID Mobil (NO))

Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

28.03.2022 12.08.30
Date of birth

1984-05-22
Signature method

BankID Mobil (NO)

Signed by

Dan-Jørgen Aasen
(Identity verified with BankID Mobil (NO))

Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.03.2022 17.36.20
Date of birth

1988-04-12
Signature method

BankID Mobil (NO)

Særkretsmøte
04.04.2022
INNKALLELSE

Særkretsmøte i OACK
Mandag 04. april 2022
Sted: Snarøya curlinghall kl 18:00
Stemmeberettigede: 1 stemmer pr klubb samt styremedlemmer i
OACK.
Hver klubb må sende inn navn og kontaktinformasjon på tillitsvalgte
som skal stemme til elin@haugergolf.no innen 3. april 2022.
Alle medlemmer av curlingklubber i OACK, har talerett og møterett
på særkretsmøtet.
Saker til behandling må være styret i hende innen 21. mars 2021.

1
This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Verified by
SIGNICAT
29.03.2022

SAKSLISTE, Årsmøte OACK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Velge møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen
Behandle klubbens årsmelding
Behandle klubbens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Vedta OACKs budsjett 2022
Velge revisor til å revidere klubbens regnskap
Valg i henhold til klubbens lover

Styret ønsker alle vel møtt.

Lillestrøm, 20. mars 2022
Etter fullmakt fra styret
Elin Ingvaldsen
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4 - ÅRSBERETNING 2021
STYRET
Styret i OACK har i 2021 avholdt 3 styremøter.
Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse.
Styret har i 2021 bestått av:
Styrets leder:
Elin Ingvaldsen
Styrets nestleder: Halvor Fasting
Styremedlemmer: Tor Fredriksen, Mali Ramsfjell og Dan-Jørgen Aasen
Varamedlemmer: Pia Trulsen og Toril Ekeli
ØKONOMI/REGNSKAP
OACK har sunn økonomi. Hovedinntektskilden er kontingent fra divisjonsspillet
hvorav 90% av inntektene går til isleie.
På særkretsmøtet i 2021 ble det vedtatt å gi klubber mulighet til å søke om
ekstraordinær covid-støtte som ikke skulle overskride 20% av OACKs
egenkapital.
LIKESTILLING
OACK har som mål å være et miljø der det råder full likestilling mellom kvinner
og menn.
INFORMASJON
Styret benytter e-post og vår facebook side samt hjemmesiden www.oack.no til
å informere medlemmene og aktive i OACK.
DIVISJONSSPILLET
Styrets viktigste oppgave er å arrangere divisjonsspillet.
I 2021/2022 sesongen var det meldt på 12 lag i alle 1og 2 divisjon og 9 lag i 3
divisjon.
Divisjonsspillet ble satt opp med spill på 6 baner hver mandag i Snarøya
Curlinghall, og 2 baner i Bygdøy Curlinghall.
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Denne sesongen har også hatt utfordringer i henhold til gjennomføring på grunn
av lokale og nasjonale covid tiltak. Vi takker lagene for fleksibilitet med
henhold til mye utsettelser og flytting av kamper.

REKRUTTERING OG STØTTE TIL JUNIORSATSNING
Det er ikke gitt støtte til juniorsatsning i 2021 utover den ekstraordinære støtten
til Bygdøy og Snarøya, som var eneste søkere på midlene som ble vedtatt på
særkretsmøtet.

Lillestrøm 20 mars 2022
……………………..
Elin Ingvaldsen
Styrets leder
sign.

…………………………..
Halvor Fasting
Styrets nestleder
sign.

…………………….
Tor Fredriksen
Styremedlem

…………………….
Mali Ramsfjell
Styremedlem

Sign.

………………………….
Dan-Jørgen Aasen
Styremedlem
sign.

Sign.
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5 - REGNSKAPET 2021
Se vedlegg 1

6 – INNKOMMENDE FORSLAG OG SAKER:
Forslag fra Kjetil Bjørke, Bygdøy curlingklubb:
1 Siste stein («hammeren») i 1. omgang.
Basert på det enkle faktum at det er ca 60% (+/-) sjans til å vinne kampen om du har
hammeren i første omgang om du spiller 6-7 omganger ønsker jeg å få innført at dragning om
siste stein i første omgang blir standard for alle kamper i 1.divisjon fra neste sesong.
Foreslår da en prøvestein opp, og en tellende ned.
Dette trenger ikke ta lang tid, og i såfall kan man innføre oppmøte 1825 for å få tid til dette.
Jeg mener dette gir to gode effekter. Ferdighet avgjør i stor del hvilken fordel laget får. Begge
lag får prøvesteiner som øker kvaliteten på første omgang da farten på isen i større grad er
identifisert.
Forslag til vedtakstekst:
Siste stein i første omgang av hver kamp som spilles i 1 divisjon sesongen 2022/23 avgjøres
med en prøvestein opp og en tellende dragning ned.
Om ingen kommer inn i boet avgjøres det med snurring av stein eller myntkast. Dette tar max
2-3 minutter.
Grunnlaget for dette er at det vet så korte kamper som vi spiller i divisjonspillet er en
vesentlig fordel å ha siste stien i første omgang og at dette bør avgjøres på skills og ikke på
flaks.
https://doubletakeout.com/winprob/men/101-500

Styrets vurdering:
Styret støtter intensjonen i forslaget. Vi ser en liten utfordring rundt tidsbruk for kamper som
starter kl. 18.30, da det ikke er ønskelig å forskyve kampstart for de etterfølgende kampene.
Dragning til tee må derfor gjennomføres som en del av spilletiden. Isen kan ikke forventes å
være spilleklar før kl. 18.30.
Forslag til vedtak:
Siste stein i første omgang av hver kamp som spilles i 1 divisjon sesongen 2022/23 avgjøres
med en prøvestein opp og en tellende dragning ned. Laget som står først i spilleoppsettet
setter første stein. Om ingen kommer inn i boet, eller det er umulig å avgjøre hvilket lag som
vinner dragningen, avgjøres det med snurring av stein eller myntkast. Teedragning må ikke
føre til forsinkelser i kampstart for senere kamper. Det skal uansett ikke spilles mer enn en ny
omgang etter kl. 20.05 (1,35t etter oppsatt kampstart kl. 18.30).
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Ordningen gjennomføres som en prøveordning i 1. divisjon i sesongen 2022/23. Etter
sesongen evalueres ordningen, og det avgjøres på årsmøtet våren 2023 om den skal fortsette
og eventuelt utvides til å gjelde 2. og 3. divisjon.

2. Alle som spiller i 1. divisjon må kun bruke lovlige kosteputer (gule)
Jeg mener også at det bør innføres krav om å kun bruke lovlige (gule) kosteputer.
Styrets vurdering:
Om en spiller ikke har egen kost eller glemmer kosten hjemme, kan spilleren, om forslaget
vedtas, ikke benytte utlånskoster i hallene, selv om spilleren ikke oppnår noen fordel av å
bruke dem – tvert imot. Gule kosteputer er, etter hva styret kjenner til, forholdsvis kostbare.
Vi er ikke kjent med at det benyttes forbudte koster etter WCFs regler i divisjonsspillet og ser
ikke dette som noen problemstilling. Forslaget støttes ikke.

7 - BUDSJETT 2022
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8 – VALG AV REVISOR
I perioden 2021 har Stein Erik Mattsson og Ada Ingvaldsen vært revisorer for
OACK. Styret foreslår gjenvalg av begge for neste periode.

9 - Valg av styret for OACK:
INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN
Valgkomitéens oppgave er å komme med forslag til valg av medlemmer til
styret. Vår oppgave er å foreslå personer som antas å kunne utføre sitt verv på en
solid og god måte. Samtidig skal forslagene innebære at begge kjønn blir
representer og at kontinuitet blir sikret.
Valg av medlemmer til styret i OACK
Valgkomitéen anbefaler følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Elin Ingvaldsen
Halvor Fasting
Tor Fredriksen
Dan-Jørgen Aasen
Mali Ramsfjell
Stine Skog Dale
Pia Trulsen

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til råd og
utvalg i 2022, som forbundstinget.

Valgkomitéen
Valgkomitéen har i 2021 bestått av:
• Stål Talsnes
• Grete Brenna

Bygdøy
Oslo

Styre foreslår gjenvalg av Stål Talsnes og Grete Brenna til valgkomiteen
2022.
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