
Styremøte Akershus Skikrets
ons. 02 november 2022, 17.30 - 20.30

Idrettens hus, Strømmen

Deltakere
Styremedlemmer
Erik Solberg, Fred Solvik, David Støre, Martin Synstad Andersen, Anita Holsve Olsen, Dag Helland-Hansen

Fraværende: Bjørn Araldsen, Erlend Munkeby, Hege Moltzau, Ådne Midtlin

Ansatte
Thor Gjelsvik

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 28.09.2022.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 28.09.2022 ble godkjennt.

 Protokoll_Styremøte Akershus Skikrets_280922.pdf

Beslutning
Erik Solberg

2. REFERATSAKER

Komitelederne ga en status for komiteens arbeid siden 28.09.2022.

Alpint:
De første rennene arrangeres i SNØ hallen denne uken.
Team SNØ Hafjell Kvitfjell Racing er en suksess. Dette laget er opprettet etter initiativ fra Akershus Skikrets.
Høstmøte alpint torsdag 02.11 i SNØ
Akershus hadde 5 løpere topp 30 i WC Sölden.  Bedre enn alle andre nasjoner

Hopp/kombinert
NM hopp indivuelt og lag forrige helg i Midtstua.
Kombinert åpner med renn i Midtstua og på Beitostølen.

Para
Samling på Rud for syns.- og bevegelseshemmede 29.10.22.
Spesial olympisk arrangeres i Fredericton Canada.
Vinter-Vivil planlegges i februar.

Freeski
1. og 2. plass i første WC renn freeski.
Snøproduksjon er kritisk pga. strømprisen.
Kretscup er planlagt med 4 renn.

Langrenn:
Terminlisten er ferdig. Presenteres på høstmøte.
Snøproduksjon ser OK ut for langrenn. De fleste anleggene er klubbeid og vil få strømstøtte. 
Høstmøte i NSF er gjennomført.
Felles smøreopplegg på HL. Organisert av NSF ved hjelp av kretsene. 
Høstmøte langrenn torsdag 02.11 på Fossum.

Orientering
Alle
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Erik:
Første møte med valgkomiteen er gjennomført.

Det planlegges et anleggsseminar til våren. Erik har snakket med Rune Åslund og Marit Gjerland.

3. BUDSJETT 2023

Det er laget en mal for budsjettarbeidet  i grenene. Det ble gjort en gjennomgang av dette. I budsjettforslaget for
hovedkassa legges det opp til et underskudd på kr. 300 000.-. Det legges også opp til at kretskontingenten økes med
konsumprisindeksen.  Sist kretskontingenten ble økt var i 1999.  Dette må tas opp som en sak på skikretstinget i 2023. 
 Det er avsatt kr. 200 000.- i teamstøtte.  Av disse pengene er det allerede bevilget kr. 50 000.- til Team SNØ Hafjell
Kvitfjell Racing.   Det betyr at det er kr. 150 000.- som teamene kan søke om for 2023.   Det sendes ut en
søknadsmulighet til teamene med frist 01.12.2022.

Vedtak:  Grenene utarbeider sine budsjett til neste styremøte 07.12.22.  Forslagene sendes kretskontoret
innen 01.12.22.  Teamene inviteres til å søke teamstøtte for 2023 med frist 01.12.22.

 Budsjett 2023.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

4. HØSTMØTER NSF 2022

Langrenn
Klubbenes mulighet til egne sponsorer i forbindelse med NM stafett.
Felles smøreopplegg under HL 2023.

Kretsledermøte
Informasjon fra VM 2025  i Trondheim.
Deltakelse fra Russland og Belarus sesongen 2022-23.
Finansiering av skiklubbutviklere.  Noen kretser får dekket deler av lønnen andre må  dekke alt selv.   Det gjelder
blant annet Akershus/Østfold.

Orientering
Erik Solberg

5. BEREDSKAPSPLAN

Saken ble diskutert på forrige møte.  Det er laget en oppdatert beredskapsplan som ligger på hjemmesiden til kretsen.
Det ble gjort en gjennomgang av beredskapsplanen.

Vedtak: Beredskapsplanen ble vedtatt.  Komitelederne legges inn som kontakt ved grenarrangement. 
Beredskapsplanen sendes til klubber og komiteer.

 Bredskapsplan Akershus Skikrets 270922.pdf

Beslutning
Erik Solberg

6. BEKLEDNING STYRET

Craft har inngått en avtale med NSF og i den avtalen har kretsene mulighet til å bestille klær med 50% rabatt. 

Vedtak:  Det sendes ut et spørresskjema til styret der man velger type jakke og angir størrelse.

Beslutning
Erik Solberg

7. INFORMASJON FRA VISEPRESIDENTEN I NSF

Aage Schaanning informerte om skistyrets arbeid. Styret tok opp finansiering av skiklubbutviklere og forsikring av
trener/ledere/funksjonærer under samlinger og renn.

Orientering
Aage Schaanning

8. EVENTUELT

8.1. Profilering på klubbdress under NM stafett

Langrennskomiteene i Oslo og Sør-Trøndelag har sendt brev til de andre kretsene for å få støtte til å ta opp igjen kravet
om at klubbene skal kunne bruke klubbsponsorer på løpere på sentrale lag under NM stafett.

Vedtak: Konklusjon er at det er lite engasjement i våre klubber og at vi ikke støtter dette initiativet. Dag
svarer ut henvendelsen fra Oslo og Sør-Trøndelag.

 Profilering på klubbdress under NM stafett.pdf

Diskusjon
Dag Helland-Hansen
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8.2. Samarbeid mellom Akershus og Oslo

Hva kan vi samarbeide om til beste for begge kretsene? Eksempel:
Para
Telemark

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Diskusjon
Thor Gjelsvik

8.3. Skisprell - premiering av arrangører

En prosjektgruppe har fremmet et forslag på at kretsene setter opp utstyrspakker til skileik/crossløype som gulrot for de
klubbene som iverksetter tiltak. For å få en god start foreslår de at disse  dekkes av krets og forbund + utstyrsmidler og
målet er å dele dette ut til Skisprell 2023. De tenker da på  totalt 5 pakker per krets. 4 pakker for langrenn/hopp fra
Profilspesialisten og 1 alpinpakke med staur+dusker fra Owren el. Antra som utgangspunkt, men her kan den enkelte
krets velge forholdstallet. Pris per pakke ink  mva er nok 12 500,-  5 pakker for hver krets vil da summeres til  60 000,-
og med et spleiselag på tre parter; NSF/krets/utstyrsmidler vil kostnad på hver krets for totalt 5 pakker være ca 20 000,-

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Beslutning
Thor Gjelsvik
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