
Styremøte Akershus Skikrets
ons. 20 oktober 2021, 17.30 - 20.00

Idrettens hus Strømmen

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Erik Solberg, Fred Solvik, Hege Moltzau, Martin Synstad Andersen, Åslaug Skøien Varsi, Erlend Munkeby, Ole Jonny Gigernes, 
Dag Helland-Hansen (Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8.1), Bjørn Araldsen, Thor Gjelsvik

Fraværende: David Støre, Ådne Midtlin, Anita Holsve Olsen

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 22.09.2021.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 22.09.2021 godkjennes

 Protokoll_Styremøte Akershus Skikrets_220921 (3).pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Komitelederne gir en kort status for komiteens arbeid siden 22.09.2021.

Alpint:
Det er arrangert 2 FIS renn i SNØ hallen.
Det produseres snø i flere skianlegg nå.

Hopp:
NM hopp arrangeres 29-31.10.21 i Midtstua.  Rennene sendes på NRK.
SNØ hallen har produsert snø som skal brukes i tilløpene i bakkene i Midtstulia.
Hoppkomiteene i Oslo, Østfold og Akershus skal ha terminlistemøte.

Kombinert:
NC i Kollen er gjennomført

Freestyle:
Komiteen har hatt sitt første møte.
Freeski-tirsdag i SNØ hallen.  Flest løpere fra Hakadal.

Langrenn:
Terminliste er snart ferdig.  Mange renn skal plasseres og man ser på muligheten til å bruke ukekveldene.
Cuprennene er på plass.
Høstmøte, som var planlagt 04.11.21, vil bli flyttet pga. kollisjon med TD seminaret.

Telemark
Hagahogget samarbeider med Bækkelaget.
Breddesamlingen i Hintertux er gjennomført.
Det har kommet flere unge inn i styret i Hagahogget. 

Orientering
Alle

3. REGNSKAP 2021
Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 15.10.2021 tas til etterretning. 

 IRK Avdelingsrapport med budsjett 1510.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik
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4. KONSTITUERE NYTT STYRE
Fordele arbeidsoppgaver for fritt valgte styremedlemmer.

Integrering
Aktivitetsutvikling
Anleggsutvikling
Arrangementsutvikling

Vedtak: Pga. at David ikke var tilstede på møte vil Vidar avklare fordeling av ansvarsområdene med de fritt
valgte innen neste styremøte.  Erik tar ansvaret for anleggsutviklingen.

Beslutning
Vidar Ruud

5. HANDLINGSPLAN AKERSHUS SKIKRETS
Det ble gjort en gjennomgang av tiltakene i forslaget til handlingsplan.  Det ble også lagt til noen nye tiltak.

Vedtak:  Ut i fra de innspillene som har kommet så langt lager Vidar og Thor et forslag til handlingsplan som
legges fram på neste styremøte.

 Utkast handlingsplan 2209.pdf

Diskusjon
Vidar Ruud

6. DEN PÅGÅENDE SAKEN MELLOM NSF OG SPORTSLIG LEDER I HOPP
LK vedtok på sitt siste styremøte at de ønsket at skikretsstyret skal fremme mistillitsforslag mot det sittende skistyret. 
Dag var med på teams og han presenterte en virkelighetsoppfatning og en risikovurdering som han sammen med en
gruppe eksperter har utarbeidet.
Forslag til videre prosess:

1. Støtte Buskerud på Mistillitsforslag.

2. Orientere Røste om en mulig løsning-gi han 2 dager ellers mistillit

3. Orientere Røste om mulig løsning som vi ønsker å diskutere på Kretsledermøte

4. Forholde seg rolig, diskutere saken på kretsledermøtet

Vedtak: Skistyret stiller seg bak den virkelighetsoppfatning og risikovurderingen som Dag presenterte. 
Akershus Skikrets vil orientere Røste om mulig løsning som vi ønsker å diskutere på kretsledermøte (pkt. 3)

Skikretsstyret vedtok å sende ut denne pressemeldingen etter styremøte: Akershus Skikrets har i styremøte
i dag 20.10.21 diskutert den pågående konflikten i ski Norge.
På bakgrunn av en risikovurdering knyttet opp mot norsk skiidrett, vil vi ta med oss ett forslag til løsning, som vil
bli diskutert på kretsledermøte førstkommende helg.
Denne løsningen vil bli presentert partene før kretsledermøte.
Vi mener at denne løsningen vil være bedre enn ett mistillitsforslag.

 Brev Skistyre til signering.pdf
 Buskerud skikrets_041021.pdf
 Svar Akershus_081021.pdf
 Mail CBB saken fra LK.pdf

Diskusjon
Vidar Ruud/Erland Munkeby

7. HØSTMØTER 2021
Kretsledermøte, fagmøte freestyle og  fagmøte telemark gjennomføres i forbindelse med arrangør- og
anleggsseminaret.
Fagmøte hopp arrangeres 21.10.2021.
Fagmøtene til langrenn og alpint er gjennomført.

 Kretsledermøte, program 23.10.21.pdf
 program høstmøte langrenn NSF.pdf
 program-hostmote-freeski34.pdf
 Fagmøte Hopp høsten 2021.pdf

Diskusjon
Vidar Ruud/Komite Ledere

8. EVENTUELT

8.1. TEAM STØTTE 2022

Det har de to siste årene blitt gitt støtte til team i Akershus ut i fra retningslinjer vedtatt i styremøte 11.12.2019. Det er
ikke sendt ut noe til klubber og team for 2022.  

Vedtak:  Det sendes ut e-post til alle klubber i alle grener med denne teksten.

Beslutning
Vidar Ruud
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Teamet skal minimum være et samarbeid mellom 3 klubber og det gjelder team som har løpere til og med
junior. Deltakelse i teamet skal være åpent for alle løpere som tilhører de samarbeidende klubbene.
Støtten begrenset oppad til:

• Etablering av godkjente team (av NSF) inntil kr. 75 000.-. Behandles av styret.

• Etablering av team (uten godkjenning) inntil kr. 50 000.-. Behandles av styret.

• Årlig støtte til godkjente team inntil kr. 50 000.-. Behandles av styret.

• Årlig støtte til team (uten godkjenning) inntil kr. 25 000.-. Behandles av styret.

Det kan søkes om inntil 50% av kostnadene.

Søknadsprosedyre: 
Søknaden må inneholde samarbeidsavtalen og aktivitetsplan med budsjett. Skikretsen forbeholder seg
rettet til å kreve tilbake midler hvis pengene ikke er benyttet i henhold til søknad. Søknad fremmes innen
01.12.2021

Midlene vil bli utbetalt januar 2022.
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