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Deltakere
Styremedlemmer
Erik Solberg, David Støre, Fred Solvik, Martin Synstad Andersen, Anita Holsve Olsen, Erlend Munkeby, Ole Jonny Gigernes, Bjørn Araldsen, 
Hege Moltzau

Fraværende: Ådne Midtlin, Dag Helland-Hansen

Administrasjonen
Thor Gjelsvik

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 07.03.2022
Vedtak: Protokollen fra styremøte 07.03.2022 ble godkjent.

Beslutning
Erik Solberg

2. REFERATSAKER
Komitelederne ga en kort status for komiteens arbeid siden 07.03.2022.

Hopp
Normal sesong med bra aktivitet.  Mange har ikke vært med på renn før.
Det har vært fantastiske resultater både nasjonalt og internasjonalt.

Kombinert:
NM hopp og kombinert ble arrangert på Mo i Rena og i Harstad.
Ida Hagen ble nr. 2 sammenlagt i WCen.

Integrering
Kick The Limits ("nordisk mesterskap" for mennesker med utviklingshemning) i langrenn og alpint ble arrangert av
Vivil med hjelp av BVIF og Lommedalens IL.

Telemark:
NM i Fjelltelemark arrangeres 23.04.2022.
Vanskelig å få med nye rekrutter på renn,
Medalje til Emma Araldsen i VM junior.

Freeski:
NM i Trysil 08-10.04.2022.
En fantastisk sesong både nasjonalt og internasjonalt.
To kretscuprenn har blitt arrangert.
Neste sesong er målet å starte kretscupen i SNØ.

Langrenn:
Alle renn har blitt gjennomført.
Det ser ut til at vi har beholdt de fleste junior- og seniorløperne.
Det er færre deltakere i de yngste klassene.
Team Elon Oslofjord har fornyet avtale med eierkretsene.  Det gjort en endring på fordeling av kretstilskuddet.
Elon har fornyet sponsoravtalen med NSF.

Orientering
Alle
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Alpint:
Et spektakulært NM alpint har blitt arrangert i Narvik.
Narvik er søkerby til VM i alpint 2027.
Mange deltakere fra Akershus både på TL og på HL.
Kretsledermøte i alpint ble gjennomført ifm. NM Narvik.
Stor rekruttering blant barn og unge.  Mange klubber kan ikke ta i mot flere.

3. REGNSKAP PR. 01.04.2022 - GODKJENNE REGNSKAP 2021
Det ble gjort en gjennomgang av regnskap for 2021 som er sendt revisor.

Vedtak: Regnskapet pr. 01.04.22 tas til etterretning. Regnskapet for 2021 godkjennes.  Regnskapet sendes
til styret for elektronisk signatur.

 Regnskap 06.04.pdf
 Årsregnskap 2021.pdf

Beslutning
Thor Gjelsvik

4. SKITINGET 2022
Akershus har 6 tingdelegater der det minimum skal være 2 fra hvert kjønn.
Forslag til medlemmer til sentral valgkomite fremmes av skistyret.
Forslag som er fremmet finner man her https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-
samlinger/skitinget2022/nyheter-skitinget/her-er-forslagene-foran-skitinget/

For de som ønsker, gjør vi en samlet bestilling av flybilletter. Påmelding til selve møtene gjøres av den enkelt.

Vedtak: Erik Solberg, Rune Velta, Heidi Tjernshaugen, Kathrine Kahrs Flage, Martin Andersen og Dag
Helland Hansen blir ASKs delegater på Skitinget i Molde.  Anita Holsve Olsen er reserve.  Styret vil jobbe
med å finne kandidater til sentral valgkomite.

Orientering
Erik Solberg

5. VÅRMØTE AKERSHUS SKIKRETS 11.05.2022
Vårmøte 2022 skal gjennomføres onsdag 11.05.22.  Det vil bli en fellesdel med premieutdeling og fellestema. Så blir det
grenvise møter for de grenene som ønsker det.

Premier som skal deles ut er:
Follopokalen m/stipend (stipendet økes til kr. 10 000.-)
Et stipend i hver gren (a kr. 10 000.-)
Jubileumspokalen  (en til hvert kjønn) m/stipend (kr. 2 000.-)
Evt. innsatspris, hederspris og æresmedlemskap

Vedtak:  Årets vårmøte arrangeres på Åråsen konferansesenter onsdag 11.05.22.  Tema på fellesmøte blir
"Sund Idrett".  Langrenn og Freeski vil ha sine vårmøter i etterkant av fellesmøte på samme sted.  Det
sendes ut en forespørsel til klubbene for å få inn kandidater til jubileumspokalene, innsatspris, hederspris
og æresmedlemskap.

 Premier og utmerkelser som deles ut hvert år.pdf
 Vinnere tidligere år XLS.pdf

Erik Solberg/Thor Gjelsvik

6. EVENTUELT

6.1. ANSETTELSE AV SKIKLUBBUTVILER

Styret har tidligere vedtatt å ansette en skiklubbutvikler i 100% stilling (i samarbeid med Østfold).  Kostnader til stillingen
tas av kretsens egenkapital.

Vedtak:  Adm. sjef tar kontakt med ansvarlig i NSF for utlysning av en 100% skiklubbutvikler stilling snarest.

 Budsjett ASK 2022 detaljert ny.pdf
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