
Styremøte Akershus Skikrets
ons 17 november 2021, 17:30 - 20:30

Idrettens hus Strømmen

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Erik Solberg, Heidi Tjernshaugen, Hege Moltzau, Erlend Munkeby, Anita Holsve Olsen, Bjørn Araldsen, Thor Gjelsvik

Fraværende: David Støre, Ådne Midtlin, Fred Solvik, Martin Synstad Andersen, Dag Helland-Hansen

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 20.10.2021.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 20.10.2021 godkjennes

 Protokoll_Styremøte Akershus Skikrets_201021.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Komitelederne gir en kort status for komiteens arbeid siden 20.10.2021.

Hopp 
NM Hopp Normalbakke ble arrangert 29.-31.10.21.  Sølv og bronse til Akershus individuelt.

Høstmøte ble gjennomført som et regionalt møte for Oslo/Østfold/Akershus.  Terminlisten ble gjennomgått.
Hoppdelen av NM kombinert blir arrangert 17.11.21 i Midtstuen.
Bra rekruttering i klubbene i hele regionen.

Telemark
Nytt styre er konstituert.
De første rennene er i begynnelsen av desember.

Langrenn
Høstmøte er gjennomført både fysisk og på teams.
Bra aktivitet i klubbene og rekruttering ser bra ut.

Erik
Jobber med anleggsplanen.  Har snakket med Rune Åslund og Jarle Rogndokken
Det planlegges å sende ut en spørreundersøkelse til klubbene.

Freeski
Det har vært arrangert flere freeski camper.
EC og WC starter neste helg.
Det planlegges en breddecup for 5 år og eldre i samarbeid med Oslo.

Alpin
Tre pallplasser til løpere fra Akershus under WC i Lech.
Høstmøte blir arrangert 08.12.21 på teams.
Det er arrangert to Trener 1 kurs og et trener 2 kurs i høst (SNØ hallen).

Vidar
Kretsledermøte helgen etter forrige møte.  

          Temaer som ble tatt var:

Orientering
Alle
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          -  CCB var sak.   Det er nedsatt evalueringsutvalg som skal se på saksbehandlingen                   og de interne
prosesser for de involverte parter.  
          -  Skiklubbutviklere i kretsene.
          -  Spise forstyrelser

Deltok på høstmøte langrenn.
Kick off jr. NM langrenn i Nes. Espen Rostrup Nakstad deltok på møte.
Ledermøte i Viken IK - tema var bl. a. en evt. oppsplitting av Viken Idrettskrets.
Akershus tar initiativ til et møte der kretslederne som eier TEOF bl.a. skal diskutere kretsenes egenandel.

3. REGNSKAP 2021
Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 15.11.2021 tas til etterretning. 

Orientering
Thor Gjelsvik

4. KONSTITUERE NYTT STYRE
Vi skal fordele arbeidsoppgaver for fritt valgte styremedlemmer.  Oppgavene som skal fordeles er:

Integrering 
Aktivitetsutvikling
Anleggsutvikling
Arrangementsutvikling

Vedtak
Arbeidsoppgavene ble fordelt slik:

Integrering  - David
Aktivitetsutvikling - Vidar
Anleggsutvikling  - Erik
Arrangementsutvikling - Fred

Beslutning
Vidar Ruud

5. SKIKLUBBUTVIKLER
I og med at utviklingsavdeling ble lagt ned og ansvaret for rekruttering og utvikling ble overført til grenene har kretsene
sett på behovet for styrke dette arbeidet. Det ble derfor vedtatt på skitinget at det skal ansettes skiklubbutviklere i et 3-
årig prosjekt ute i kretsene med en totalramme på kr. 5 mill.  Dette gir totalt 5 årsverk.  I tillegg har noen kretser
signalisert at de ønsker å ansette/øke stillingen selv.

Vedtak: Akershus Skikrets ønsker ansette en skiklubbutvikler i 100% stilling (over 3 år). Vi ønsker å tilby og
hjelpe Østfold Skikrets slik som vi gjør administrativt.  De økte utgiftene søkes dekket av prosjektsøknader
og bruk av egenkapital.

Diskusjon
Vidar Ruud

6. HANDLINGSPLAN AKERSHUS SKIKRETS
Det er laget et forslag til handlingsplan for Akershus Skikrets.   Det er laget tiltak for alle prioriterte områder.

Vedtak:  Handlingsplanen vedtas som handlingsplan for Akershus Skikrets.   Ansvarlig for de prioriterte
områdene går i gjennom planen og lager tidsfrister for når tiltakene skal være gjennomført.

Diskusjon
Vidar Ruud/Thor Gjelsvik

7. EVENTUELT

7.1. VALGKOMITEEN I VIKEN IK - FORSLAG TIL KANDIDATER

Valgkomiteen i Viken IK ønsker forslag på kandidater til styret i Viken IK.  Frist er 03.01.22.

Vedtak:
Kandidater meldes fortløpende inn til kretskontoret. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Orientering
Vidar Ruud

7.2. UTDELING AV PREMIE I DISTANSEKORT KONKURRANSEN

Dikemark IF ble nr. 3 i distansekort konkurransen og de har ikke fått sin premie.  

Vedtak: Bjørn Araldsen tar med seg premien etter styremøte.  Det sjekkes med leder LK om LK ønsker å
dele ut premien.   Hvis de ikke ønsker det vil Bjørn dele den ut.

Beslutning
Thor Gjelsvik
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7.3. SNØLAGET SPORTSKLUBBENDRING AV IK-TILHORIGHET FRA OSLO 1K TIL VIKEN 1K

Nydalen Sportsklubb har byttet navn til Snølaget Sportsklubb.  De har flyttet adresse fra Oslo til Lørenskog.   Klubben
har grenene alpint, freeski og langrenn.   Klubben er derfor nå en del av Akershus Skikrets.

Orientering
Thor Gjelsvik

7.4. CBB/NSF saken - evaluering

Det er nedsatt et evalueringsutvalg bestående av:

Katharina Rise
Hun er jurist og førstestatsadvokat ved Riksadvokaten. Hun er leder for Antidoping Norges påtalenemnd, og var i sin tid
leder for granskingsutvalget som ble nedsatt for å granske medisinbruken i norsk langrenn.

Roger Solheim
Roger Solheim har vært politisk rådgiver i tre norske regjeringer (Brundtland 1994-1996, Jagland 1996-1997,
Stoltenberg 2009-2012), og var konstituert statssekretær i Kulturdepartementet i to perioder i 2010 og 2011. I
kulturdepartementet hadde han blant annet ansvar for idrettspolitikken. Han har også lang erfaring fra
kommunikasjonsarbeid som informasjonssjef i Norges Fotballforbund og Vinmonopolet. Han driver i dag et eget
konsulentselskap, SOLKOM, som gir råd til organisasjoner og virksomheter i spørsmål om medie- og myndighetskontakt.
Solheims spisskompetanse er politisk kommunikasjon, strategisk kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering.

Svein Oppegaard
Svein Oppegaard er pensjonist. Hans siste ordinære jobb var i Næringslivets Hovedorganisasjon NHO der han arbeidet
som direktør for området arbeidsliv og senere som direktør for området politikk. Tidligere arbeidet Oppegaard for
Scandinavian Airlines System SAS som personal- og organisasjonsdirektør i SAS’ norske virksomhet, og en periode
også som konsernets personaldirektør i Stockholm. Oppegaard har også jobbet som regiondirektør for NHO i Finnmark
og to år som dommerfullmektig. Han har hatt advokatbevilling siden 1987 og har juridisk embetseksamen fra
Universitetet i Oslo. Han har hatt styreverv i pensjonsordninger, organisasjoner av ulik type, flere selskaper i SAS
konsernet og i eiendomsselskap. I dag er han styreleder for ett eiendomsselskap og styreleder for Buskerudmuseet.

Fra skikretsene:
Siv Jørgensen, Nord-Trøndelag skikrets
Fredrik Hald, Hordaland skikrets

Utvalget har dette mandatet:
Hopp-saken har vært en stor belastning for Norges Skiforbund, og forbundets generelle omdømme. Utvalget skal
evaluere saksbehandlingen og de interne prosesser for de involverte parter i forbundet med tanke på læring- og
forbedringsarbeid, blant annet følgende:

Skistyret
Administrativ ledelse 
Hoppkomiteen
Involverte ansatte i hopp

Utvalget skal evaluere hvordan eksterne faktorer, herunder mediedekningen påvirket håndteringen av saken.

Utvalget skal ikke vurdere juridiske og/eller arbeidsrettslige forhold knyttet til den forlikte personalsaken.

Evalueringen skal dekke tidsrommet fra medio juni 2021 til inngåelse av avtale 21. oktober 2021. 

Hvis utvalget har behov for å innhente informasjon før medio juni for å kunne gjøre sine vurderinger av de interne
prosesser for de involverte parter i forbundet, står utvalget fritt til å gjøre det. Det er utvalget som vurderer hva dere har
behov for av informasjon til å kunne svare opp mandatet

Utvalget skal levere sin rapport innen medio januar 2022

LK ledere i Oslofjord kretsene har diskutert prosessen rundt CBB/NSF evalueringsarbeidet. Det har fått fått signaler om
at prosessen rundt mandat, prinsipper og nomineringer av personer i utvalget har blitt påvirket/styrt av parter i saken.

De ønsker at kretsene sender brev til skistyret der man man ber om svar på følgende: 

1.       Hvem har blitt gitt ansvaret for å nedsette utvalget som skal gjøre evalueringen.
2.       Er det gjort en habilitetsvurdering av oppnevnte
3.       Hvilken rolle spiller kontrollutvalget i denne prosessen?
4.       Hvem har blitt inkludert i arbeidet med å nedsette utvalg og premisser for evalueringen.
5.       Er det foretatt habilitetsvurderinger ift hvem som sitter i evalueringsutvalget.

Dag som leder LK Akershus ber kretsstyret sende et slik brev.

Vedtak:  Vidar sjekker mer rundt prosessen før vi evt.  sender et slikt brev.   Akershus Skikrets ber om at
rapporten fra utvalget leveres etter sesongen 2021-22.  
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