
Styremøte Akershus Skikrets
ons 07 desember 2022, 17:30 - 20:30

Idrettens hus, Strømmen

Deltakere
Styremedlemmer
Erik Solberg, Martin Synstad Andersen, Anita Holsve Olsen, Erlend Munkeby, Dag Helland-Hansen, Bjørn Araldsen, Ådne Midtlin, Hege Moltzau

Fraværende: David Støre, Fred Solvik

Ansatte
Thor Gjelsvik, Ingunn Fossmellem

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 02.11.2022.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 02.11.2022 ble godkjent.

 Protokoll_Styremøte Akershus Skikrets_021122.pdf

Beslutning
Erik Solberg

2. REFERATSAKER

Komitelederne ga en status for komiteens arbeid siden 02.11.2022.

Telemark
Det diskuteres i Hagahogget Låmlag om klubben skal legges ned og at aktiviteten skal innlemmes i Asker
Skiklubb.

Alpint
Resultatene til løperne fra Akershus både i WC og FIS er meget bra.
Et godt høstmøte er gjennomført.
NSF ønsker ikke at det skal være lokale renn når WC Kvitfjell arrangeres.  Det er umulig å få til i Akershus. 
 Rennsesongen er for kort til at dette er mulig.

Hopp/kombinert
Bra aktivitet på Romerike.  Både Hurdal og EIF har mange på trening.

Hoppkomiteen har bidratt i forbindelse med hoppakltivitet hos Øvrevoll/Hosle allidrett.

Hurdal IL har bakker opp til K 40.

WC resultatene er meget bra både i hopp og kombinert.

Freeski
Lite aktivitet foreløpig.  Det trengs mer snø for å kunne lage elementene i bakkene.
Første renn i kretscup blir i SNØ i midten av januar.

Langrenn
Tiril Udnæs Weng leder WC damer.  
Klubbene ønsker at alle arrangører i kretsen skal bruke online betaling.
Det jobbes med å få plass felles smøreservice under HL 2023.
Første renn er i Hakadal helgen før jul.

Orientering
Alle
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Ådne
GIF stafetten kom utenfor terminlisteoppsettet.  Den har fått plass samme helgen som ungdommens
Holmenkollrenn arrangeres.

Hege
Har deltat på digitalt anleggsmøte som NIF arrangerte.

Erik
Det planlegges et anleggsseminar våren 2024.  Der man bl. a vil få demonstrert elektrisk tråkkemaskiner.

Thor
Arbeidet med nytt arrangementssystem (iSonen) pågår fullt. Det ny systemet skal brukes i forbindelse med HL
nordisk 2023.  iSonen overtar for Sportsadmin fra 01.05.23.
Den nye siden til minIdrett har ikke snarvei til påmelding i sportsadmin.  Dette tas opp med NIF IT.
Ingunn har laget en ABC for påmelding i minIdrett den legges ut på hjemmesiden og sendes ut til klubbene.

3. BUDSJETT 2023

Grenene skulle utarbeide forslag til budsjett til styremøte.

Vedtak:   Saken utsettes til styremøte i januar i og med at flere komiteer ikke har sendt inn sine budsjett.

Orientering
Thor Gjelsvik

4. TEAM STØTTE 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. Totalt har vi mottatt 10 søknader. 
En av søknadene hadde ikke på plass samarbeidsavtalen mellom klubbene.  Forslaget til fordeling er slik:
Team navn                                                          Fordeling 2023
Kollenhopp                                                             25000
Team BSK/Jardar/Jutul/Holmen                               6250
Team Girl Power                                                             0
Team alpint øvre Romerike                                    12500
Team Nedre Romerike                                           25000
Team Nittedal                                                         25000
Team Romerike Ski                                                25000
Team Vestmarka                                                    12500
Team Vestmarkssetra                                               6250
Team Follo                                                             12500

Vedtak:  Forslaget til fordeling ble godkjent og pengene vil bli utbetalt i januar 2023.

 Søknader team 2023.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

5. SKIKLUBBUTVIKLER - STATUS

Ingunn orienterte om jobben som skiklubbutviklere i Akershus. Veldig mange henvendelser fra klubber og grener.  
Prioriteringer så langt:

Besøk i klubb.  Viktig å bli kjent med klubbene.
Høstmøter i grenene.
Møte med trenerutviklere Akershus/Oslo.
Nettverksmøte sportslig ledere langrenn Akershus/Oslo.
Paradag Syns- og bevegelseshemmede i Bærum.

Mange spørsmål i møte med klubbene:
hvordan nå ut til ny medlemmer?
hvordan engasjere foreldre?
hvordan få til samarbeid mellom klubber og andre grener?

Saker som får prioritering i vinter:
Skisprell arrangement.

Nettverksmøte sportslig lederealpint/freeski Akershus/Oslo.

Orientering
Ingunn Fossmellem
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6. TEAM ELON OSLOFJORD - STATUS

Det jobbes godt både i styringsgruppa og av treneren.  Økonomisk er det god kontroll.  Idrettslig er de fleste løperne
godt i gang og flere er helt i Norges toppen og har debutert i WC.

Beslutning
Dag Helland-Hansen

7. SAMARBEID MELLOM AKERSHUS OG OSLO

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

Vedtak:  Etter skikretstingene til våren etableres det det møteplasser på tvers av kretsene for
komiteer/utvalg som arbeider med para og telemark.  Østfold inviteres også med.

Orientering
Thor Gjelsvik

8. SKISPRELL

Ingunn orienterte om arbeidet med å få på plass Skisprell arrangement i Akershus.
Skisprell er paraplyen for alle rekrutteringstiltak i NSF.  Det er Kick off i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar første
helgen i januar.

Skisprell: 
Egenorganisert aktivitet i tilrettelagte anlegg.
Arrangeres hele vinteren for alle aldre.
Arrangement for en eller flere skigrener.
Skiklubbutviklerne støtter klubbene i forbindelse arrangementet. 

 Skisprell presentasjon tiltak rev. 28.11.pdf

Orientering
Ingunn Fossmellem

9. MØTEPLAN 1. HALVÅR 2023

Møteplan styremøter 1. halvår 2023:
Torsdag 19. januar kl. 1730
Mandag 13. februar kl. 1730
Mandag 13. mars kl. 1730
Mandag 17. april kl. 1730

Kretsting:
Onsdag 10. mai kl. 1800

Vedtak:  Forslag til møteplan våren 2023 ble vedtatt.

Beslutning
Erik Solberg

10. EVENTUELT

10.1. Stiftelsen Romerike Bakkesenter - avvikling

Erlend har deltatt på et møte i Stiftelsen Romerike Bakkesenter dere agendaen var nedleggelse av stiftelsen.  Stiftelsen
eier K60 og K90 bakkene som ligger sammen med småbakkene som Hurdal IL eier.  De store bakkene er ikke blitt brukt
på mange år og står og forfaller.  Hurdal IL vurderer om de skal overta området til annen skiaktivitet.  Hurdal kommune
er også inne i bilde og det er til behandling i kommunestyret.   Det skal nedsettes et avviklingsstyret for stiftelsen og det
skal engasjeres hjelp til denne prosessen.

 Møtereferat, Skihytta Eidsvoll Verk, 24.11.2022.pdf

Orientering
Erlend Munkeby

Gjelsvik,Thor

22.12.2022 11:38:41




