
Styremøte Akershus Skikrets
ons 22 september 2021, 17:00 - 21:00

Idrettens hus Strømmen

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Erik Solberg, Fred Solvik, David Støre, Martin Synstad Andersen, Anita Holsve Olsen, Erlend Munkeby, Dag Helland-Hansen, 
Bjørn Araldsen (Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 7, 7.1, 7.2), Hege Moltzau, Ådne Midtlin, Thor Gjelsvik

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 25.08.2021.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 25.08.2021 og skitinget 08.09.2021 ble godkjent.

 Protokoll_Styremøte_250821.pdf
 Protokoll skikretstinget 2021 - signed (002).pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. KONSTITUERE NYTT STYRE
Vedtak: Fordeling av hovedansvar for prioriterte oppgaver i handlingsplanen tas på neste styremøte. 
Oppgavene som skal fordeles er:

Integrering
Aktivitetsutvikling
Anleggsutvikling
Arrangementsutvikling

Beslutning
Vidar Ruud

3. REFERATSAKER
Komitelederne gir en kort status for komiteens arbeid siden 25.08.2021.

Hopp:
Fredrik Villumstad har vunnet COC renn.

Andre referatsaker ble utsatt til styremøte i oktober.

Orientering
Alle

4. REGNSKAP 2021
Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 15.09.2021 tas til etterretning. 

 IRK Avdelingsrapport med budsjett 1509.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

5. HANDLINGSPLAN AKERSHUS SKIKRETS
Strategidokumentet "skiglede for alle" ble vedtatt på skitinget 2021.

Det nye strategidokumentet er enklere enn det gamle. Dokumentet sier noe om hva 
klubben, kretsen og forbundet skal prioritere i perioden fram til 2024.  
De prioriterte områder er:

Aktivitetutvikling
Anleggutvikling
Arrangementsutvikling

Det ble gjort et gruppearbeid der man laget tiltak på de forskjellige områdene.

Diskusjon
Vidar Ruud/Sven Håkon

Kulbeck
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Aktivitetutvikling
   
1.1 Gjennom oppsøkende virksomhet, generell service og samarbeid med andre særidretter
  sikre at klubben kan tilby et helhetlig skitilbud   
    1.    Utvikle sommeraktiviteter (tilbyd sommerleir på tvers av gren, f.eks i Snø)
    2.    Klubbsamarbeid (fokus på spesielt de små klubbene, frafallsproblematikken) 
    3.    Oppfordre og bidra til at tidligere aktive kan fungere videre som trener eller andre ressurspersoner knyttet til ski. 
  
1.2 Arbeide for åpne tilbud for alle, og bistå med kostnadsbesparende løsninger knyttet
  til utstyr, reise og opphold   
    1.    Utstyr, bruktsalg og tilskudd til skiutstyr – krets og klubber kan ha noe til utlån?
    2.   Prestasjonsbasert nivå – tilrettelegging av aktivitet som tilpasses nivå og
  ikke nødvendigvis alder 
  
1.3 Styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs og
  kompetansetiltak 
    1.    Tilby utdanning i form av klubbutvikling/trenerutvikling 
  
Anleggutvikling 

2.1 Utarbeide anleggsplan som definerer langsiktige behov og god fordeling av anlegg på
  ulike nivåer, samt være pådriver og starthjelper til skiklubbens egen anleggs-utvikling   
    1.    Revidere og konkretisere anleggsplanen for ASK
    2.   Gjøre kretsen sin anleggsplan bedre kjent ut i klubb
    3.   Jobbe politisk med å få implementere anleggsplanen i idrettskrets, fylke og
  kommuner. 
  
2.2. Være pådriver og bistå skiklubben med å etablere snøsoner og snøsikre nærmiljøanlegg 
    1.    Arrangere kurs i snø produksjon for klubbene årlig
    2.   Arrangere kurs i drift i snø produksjon – praktiske kurs, rutiner, lure tips og triks 
  
2.3. Bistå klubbene i å finne gode finansieringsmodeller ved etablering og drift og sammen med skiforbundet bidra til å
sikre arealtilgang for skianlegg og turløyper 
    1.    Lage et dokument/oversikt som inneholder søknadsordninger – hva kan klubber søke på av midler til ulike
prosjekter.
    2.   Jobbe med å få tilgang til tilskuddsportalen.
    3.   Utarbeide dokumenter – hvordan forholde seg til grunneier, avtaler, hvordan
  skal man gå frem 
  
Arrangementsutvikling 
     
 3.1. Iverksette nye arrangementskonsepter gjennom oppsøkende virksomhet og
kompetansehevende tiltak 
    1.    Breddecup –konkurranse på tvers av grener – skap mestringsfølelse.  
    2.   Skap trykk inn mot skolene for å skape mer skiaktivitet – skidager etc (snø
  produksjon i skole/barnehage, ambulerende snøkanon??)
    3.   Nivåbasert konkurranseform – alle skal med. 
  
3.2. Synliggjøre gjennom egne skirenn gode konkurranseformer som setter utøveren i sentrum 
    1.    Støttetiltak for å arrangere konkurranse nyvinningsfokus for å favne bredden (50% rangeres??) 
    2.   Parallell konkurranseform – heat/stafett, flere som starter på likt og går eventuelt videre til heat og ikke «finale»
formere. Fokus på å ha det gøy medå konkurrere 
    3.   Avansert konkurranseform, poengskala – noe en kan gjøre fra flere steder, «oppsamling» av antall km, tid mm -
konkurrere som grupper eller individuelt. App basert?? QR renn… 
  
3.3. Tilby opplæring av arrangører og bidra til at frivillige får gode opplevelser på
  arrangement 
     
Vedtak: Arbeidet med handlingsplan tas opp igjen på et av møtene i høst.

 Strategidokument 2021-2024_Vedtatt versjon_210818.pdf
 Mal til handlingsplan.pdf
 Utkast handlingsplanarbeid Akershus skikrets 22.09.21.pdf
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6. SKIUTVIKLER
På skitinget 2021 ble det vedtatt at man skal styrke kretsleddet. En del av dette var at det ble satt av midler til et 3-årig
prosjekt der det skal ansettes 6 skiutviklere i regionene/kretsene. Utgiftene til stillingene fordeles mellom NSF sentralt og
kretsene.  Det jobbes nå med en finansieringsmodell.
Skiutviklerne skal hjelpe klubber og kretser med :

utdanning
anlegg
klubbutvikling
rekruttering

Man håper å presentere hvordan dette skal være i uke 41.   Målet er å ansette skiutviklere i slutten av 2021.  Noen
skikretser har allerede hatt skiutvikler i noen år.

Orientering
Vidar Ruud/Sven Håkon

Kulbeck

7. EVENTUELT

7.1. Den pågåendesaken mellom NSF og sportslig leder i hopp.

Buskerud Skikrets har sendt et brev til de andre kretsene der de ber om at skistyret snarest går aktivt inn og løser
saken hvis ikke vil Buskerud Skikrets vurdere muligheten til å fremme forslag om ekstraordinært skiting.

NSF sendte ut et brev til organisasjonen der de gir en gjennomgang av følgende pkt.:
 Om verdenscuprennene vinteren 2020/21
 Om kvinnehopp
Om arrangementsøkonomi spesielt knyttet til hopp

De som kjenner hoppsporten mener at dette brevet har flere faktafeil.

Styret diskuterte hvordan Akershus Skikrets skal forholde seg til saken.

Vedtak: Erland lager et forslag til skriv til skistyret der vi støtter skrivet fra Buskerud Skikrets og der det
fokuseres på idrettens verdigrunnlag.  Brevet sendes styret til gjennomgang før det sendes til NSF ved
skistyret.

 Brev NSF_Buskerud.pdf
 Mail Erlend.pdf
 Informasjon til organisasjonen.pdf

Beslutning
Erlend Munkeby

7.2. ANLEGGSPRIS

Også i år ønsker vi å løfte god anleggsinnsats gjennom pristildeling på Arrangør- og anleggsseminaret. Tidspunkt for
utdeling er fredag 22. oktober under festmiddagen.

Vel vitende om at våre liv har vært sterkt preget av karantene og smittevern, er mitt inntrykk at anleggsaktiviteten har
pågått med stor iver. Dette gjelder særlig planlegging av anlegg, men jeg vet med sikkerhet at  nye anlegg er åpnet og
mange er gjenåpnet etter utvidelse og rehabilitering.

På vegne av kretsene håper jeg dere kan gjøre en innstilling av egnet kandidat til Anleggsprisen 2021. I praksis vil dette
gjelde anlegg som er nyåpnet eller gjenåpnet i 2020 og 2021.

Frist for innstilling er 15.oktober til undertegnede.

Kriterier:

-             At anlegget har gode løsninger i forhold til helårsbruk

-             At det er tilrettelagt for god variasjon av aktiviteter

-             At utforming er egnet for rekruttering

-             At det er etablert gode løsninger for å sikre snø

Vedtak:  Det sendes inn en innstilling på Marikollen skisenter.   Anlegget er et komplett anlegg for alle
skigrenene.

Beslutning
Thor Gjelsvik
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