
Styremøte Akershus Skikrets
ons 15 desember 2021, 17:30 - 19:30

Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Erik Solberg, Fred Solvik, Martin Synstad Andersen (Fraværende ved: 5, 6, 7, 7.1, 7.2), Anita Holsve Olsen, Erlend Munkeby, 
Dag Helland-Hansen, Bjørn Araldsen, Ådne Midtlin, Hege Moltzau, Thor Gjelsvik

Fraværende: David Støre

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 17.11.2021 OG 24.11.2021.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 17.11.2021 og 24.11.2021 ble godkjent.

 Protokoll_Styremøte Akershus Skikrets_171121.pdf
 Protokoll_Ekstra ordinert styremøte_241121.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Komitelederne ga en kort status for komiteens arbeid siden 17.11.2021.

Freeski:
Det jobbes med en kretscup (5-6 renn) for Oslo, Akershus og Østfold.

Hopp/kombinert:
De terminfestede rennene ligger ute på nettet.
Meget gode resultater for Akershusløperne i WC og NC både kombinert og hopp.
Det har blitt arrangert NC renn i Midtstua 12-13.12.21.

Telemark:
NC på Kvitfjell første helgen i januar.

Alpint:
I de første rennene i WC har løperne fra  Akershus markert seg med fantastiske resultater.
FIS rennene har så langt gått som planlagt.
Kval. renn for internasjonale barneskirenn arrangeres på Ål av BSK og Stabæk i januar.
Det kalde været har gjort at bakkeeierne har fått produsert mye snø slik at  vi har en rekord tidlig åpning mange
steder.

Langrenn:
Sesongen er i gang.   Fine forhold i anleggene som har snøproduksjon.
Alle premiene i distansekort på nett konkurransen er delt ut.
LK sentralt jobber med å utvide toppidrettsdefinisjonen.
Hakadal IL kommer til å arrangere sitt renn 18-19.12.21 innenfor gjeldende smittevern regler. De deler i flere
mindre arrangement med inntil 100 deltakere.
Det er søkt om post 3 midler.   Bl.a. er det søkt om midler til smøreservice på alle SB1-cup renn i kretsen.  

Erik (anlegg)
Det jobbes med å lage en spørreundersøkelse som skal sendes klubbene.  Erik ønsker innspill på ting vi bør ha
med i denne undersøkelsen.

Thor

Orientering
Alle
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Det har vært noen møter for å se på om vi skal samarbeide med Oslo administrativt.
Det har vært flere møter i forbindelse med endring av Koronaveilederen. 

Vidar
Akershus innkaller de andre kretsene som "eier" TEOF til et møte for å diskutere finansieringen av teamet. 
Kretsledermøte:

         Informasjon om koronasituasjonen.
         Flere kretser tok opp utfordringen rundt ulik toppidrettsdefinisjonen i NSF.
         Para VM går som planlagt uten publikum.  Kretsledermøte som skulle vært på Lillehammer ifm. VM er avlyst.

3. REGNSKAP 2021/BUDSJETT 2022
Det blir gjort en gjennomgang av regnskap pr. 01.12.21 og budsjett 2022.  Forslaget til budsjett viser et underskudd på
kr. 480 000.-.  

Vedtak: Regnskapet pr. 01.12.20 tas til etterretning. Sluttbehandlingen av budsjett for 2022 utsettes til første
styremøte i 2022.

 IRK Avdelingsrapport med budsjett 101221.pdf
 Budsjett ASK 2022 detaljert ny.pdf

Beslutning
Thor Gjelsvik

4. TEAM STØTTE 2022
Det har kommet inn 7 søknader om teamstøtte.  Av disse er det 3 godkjente team og et nytt team. Totalt foreslås det å
støtte teamene med kr. 200 000.-.  Fordelingen blir slik:

godkjente team kr. 40 000.-
ikke godkjente team kr. 20 000.-
nye team kr. 40 000.-

Søknadene fra Team Vestmarksetra og Team Vestmarka sees under ett og støttes med totalt kr. 40 000.-  Team
Vestmarksetra tildeles kr. 10 000, og Team Vestmarka kr. 30 000.-.

Vedtak: Den foreslåtte fordelingen ble vedtatt.

 Søknader team 2022 forslag tildeling.pdf

Beslutning
Thor Gjelsvik

5. HANDLINGSPLAN
De ansvarlige for punktene i handlingsplanen gikk igjennom sine punkter og orienterte om fristene de hadde satt.

Vedtak:  Handlingsplan med frister ble vedtatt som ASKs handlingsplan for 2022-2023.

 Utkast handlingsplan 1512.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

6. BUSKERUD SKIKRETS - MANGLENDE TILLIT TIL STYRET I NSF
Styret i Buskerud skikrets har i brev til landets skikretser utfordret kretsene til å starte en diskusjon rundt skiforbundets
omdømme og nåværende styringsmodell.  
I brevet har de utfordret alle landets skikretser til å starte en diskusjon rundt skiforbundets omdømme og nåværende
styringsmodell ved å stille skikretsene noen spørsmål. 

Vedtak:  Akershus Skikrets sender sitt svar til Buskerud Skikrets innen fristen 18.12.2021.
1.Deler din skikrets Buskerud Skikrets sine synspunkter om skiforbundets omdømme og nåværende styringsmodell?

Akershus Skikrets er også bekymret for omdømme til NSF etter flere saker/hendelser som har vært omtalt i
norsk media de senere årene.

2.Har din skikrets gjennomført en reell diskusjon av Skiforbundets omdømme og styringsmodell?

ASK har ikke gjennomført en reell diskusjon av Skiforbundets omdømme og  styringsmodell.  Omdømme er
diskutert i forbindelse med CBB saken, mens  styringsmodellen ikke er diskutert. Saken vil bli behandlet på et
styremøte tidlig 2022.

3.Har din skikrets konkludert i spørsmålet om tillit til styre og styringsmodell?

ASK har ikke konkludert i spørsmålet om tillitt til sittende styret eller styringsmodell. 
Styret har vår tillitt fram til neste skiting, men vi vil aktivt bruke vår demokratiske rett til å jobbe fremme forslag
til et nytt skistyre.

4.Har din skikrets gjort seg opp meninger om disse sakene bør opp til vurdering og avgjørelse før neste ordinære skiting
i juni 2022?

ASK mener at både omdømme og styringsform bør opp til vurdering og avgjøres før neste ordinære skiting juni
2022.
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5.Vil det være naturlig om kretsene fikk bidra med utforming av mandatet  til evalueringsutvalget som i disse dager
nedsettes?

ASK mener dette punktet er lite relevant nå.

 SKRIV TIL LANDETS SKIKRETSER[3] (1).pdf

7. EVENTUELT

7.1. KORONASITUASJONEN

Regjeringen la 13.12.21 frem nye inngripende tiltak og restriksjoner for å endre den økende smitten i Norge. 

De nye restriksjonene rammer både barn, unge og voksne. Tiltakene trer i kraft fra og med 15.12.21 og gjelder i fire
uker.  

Skiaktivitet kan gjennomføres med begrensinger! 

Skiforbundets koronaveileder oppdateres jevnlig den ligger på skiforbundets hjemmeside:
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/12/nsfskoronaveileder/

Orientering
Vidar Ruud

7.2. MØTEPLAN 1. HALVÅR 2022

Møteplan styremøter 1. halvår 2022:
Onsdag 12. januar kl. 1730
Onsdag 9. februar kl. 1730
Onsdag 9. mars kl. 1730
Onsdag 6. april kl. 1730

Vårmøte:
Onsdag 11. mai kl. 1800

Vedtak: Foreslått møteplan for 1. halvår 2022 ble vedtatt.

Beslutning
Thor Gjelsvik

Gjelsvik,Thor

02/10/2022 13:28:20



Gjelsvik,Thor

02/10/2022 13:28:20


