
Styremøte
ons. 09 februar 2022, 17.30 - 20.00

Idrettens hus Strømmen

Deltakere
Styremedlemmer
Erik Solberg, Martin Synstad Andersen, Rune Velta, Dag Helland-Hansen, Thor Gjelsvik

Fraværende: Vidar Ruud, Ådne Midtlin, Erlend Munkeby, Hege Moltzau, Fred Solvik, David Støre, Anita Holsve Olsen, Bjørn Araldsen

Styret var ikke vedtaksført i og med at det ikke var et flertall av styremedlemmene som var tilstede.   Kretsleder Vidar Ruud hadde før
møtet informert styret om at han trekker seg som leder.  Nestleder Erik Solberg overtar som kretsleder for Akershus Skikrets.

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 15.12.2021
Det var ingen kommentarer til protokollen fra 15.12.2021.

 Protokoll_Styremøte Akershus Skikrets_151221.pdf

Beslutning
Erik Solberg

2. REFERATSAKER
Komitelederne ga en kort status for komiteens arbeid siden 15.12.2021.

Langrenn:
Forslag fra Asker vedr. hvordan langrenn gjør uttak til WC og mesterskap. Saken blir tatt opp på fagmøte til våren.
NM jr.  arrangeres på Nes 11-13.02.2022

Hopp:
Bra aktivitet i Oslo og Akershus.
3 utøvere fra Akershus til VM jr.

Anlegg:
Erik jobber med å lage oversikt over hvor det er mulig å søke midler (stiftelser osv.)

Alpint:
Støtte til team i alpint.  Martin lager et forslag til nye kriterier.

Freestyle:
Første Kretscup gjennomført av Bærums Skiklub lørdag 5. februar i BigAir med 40 deltagere! God stemning og
masse fornøyde barn som får prøve seg i konkurranse godt tilrettelagt for bredde. Her er det plass til alle, og med
lave skuldre for alle som vil være med… Denne følges opp med tilsvarende arrangement i Hakadal i mars og
Tryvann m/Hemning i april. Mulig vi får inn en konkurranse til – dette er et savnet tilbud til de som ikke ønsker å
kjøre Norges Cup som krever FIS lisens, og også til yngre utøvere som vil prøve seg i konkurranse.
Junior- og rekruttlandslag er i gang med e-cup, og Akershus har 2 løpere på Rekruttlandslag, 1 fra Lørenskog
(Anders Holsve Olsen) og 1 fra Bærum (Oskar Gillebo).Anders har også fått sin debut i World Cup, da
elitelandslag bli liggende «Korona fast» i USA!
OL – BigAir er gjennomført og FOR en innsats av Akershus sine utøvere! På damesiden er det 2 utøvere med fra
Norge, hvor Sandra Eie fra Bærum representerer Akershus. Hun kvalifiserte seg til Finalen og endte opp med en
flott 12 plass. På herresiden er Akershus representert med 3 utøvere av 4 fra Norge! Alle 3; Birk Rud fra Bærum,
Christian Nummedal fra Hakadal og Tormod Frostad fra Bærum, kvalifiserte seg til finalen. Og BIRK VANT –
tidenes første OL mester i BigAir!! Christian ble nr 10 og Tormod nr 12 – strålende innsats av våre løpere.
OL SlopeStyle gjenstår, også med veldig gode medaljekandidater fra Norge og Akershus.
I tillegg er Airbag montert i Marikollen. Denne eies og driftes av Brettforbundet, men er uten tvil et veldig godt
tilbud til alle utøvere i vår krets.

Orientering
Alle

Gjelsvik,Thor
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3. REGNSKAP 2022/BUDSJETT 2022
Saken utsettes til et senere styremøte.

 IRK Avdelingsrapport med budsjett 31012022.pdf
 Budsjett ASK 2022 detaljert 020222.pdf

Beslutning
Thor Gjelsvik

4. OPPFØLGING AV EVALUERINGSUTVALGETS RAPPORT
Det ble gjort en gjennomgang av evalueringsrapporten.  Hovedkonklusjon er at den er relativ god med noen svakheter. 
I krevende saker er det kun én person som er ansvarlig for å uttale seg i media. For Akershus Skikrets er det naturlig at
det er kretsleder som har dette ansvaret.  Hvis andre blir kontaktet av pressen, skal en evt. uttalelse klareres med
kretsleder i hvert enkelt tilfelle.

 Evalueringsrapporten, oppfølging.pdf
 Oppfølging av evalueringsutvalgets rapport.pdf
 Presentasjon 29.1.22 Lillestrøm Evalueringsutvalget.pdf
 Vurdering av funn i Evalueringsrapporten (002).pdf
 Gjennomgang av evalueringsrapporten.pdf

Orientering
Erik Solberg

5. KRETSFINANSIERING TEAM ELON OSLOFJORD
Kretslederne i eierkretsene skal ha et nytt møte der kretsfinansieringen av TEOF skal diskuteres. Leder av
styringsgruppa for teamet har laget flere fordelingsmodeller som skal diskuteres.  Han ønsker at man fortsetter med
samme fordeling.  LK  Akershus hadde saken oppe på sitt siste møte og man støtter dette.  Men det er viktig at alle
kretsene kan være med og man er åpen for å diskutere andre fordelinger av kretsfinanseringen.

 Modell kretsfinansiering Team ELON Oslofjord fra 1.5.2022 (002).pdf

Beslutning
Erik Solberg

6. SKITINGET 2022
Forslagsfristen til Skitinget vil være tidlig i mars og det er viktig at alle komiteene diskuterer om de har forslag de ønsker
at ASK skal fremme for Skitinget 2022. Dette må gjøres før styremøte 28.02.22.  Det samme gjelder forlag på
kandidater til verv i skistyret og andre komiteer som skal velges på Skitinget. Erik og Dag lager en plan for hvordan
arbeidet skal legges opp fram mot Skitinget.  Planen presenteres på styremøte 28.02.22.

Orientering
Erik Solberg

7. EVENTUELT

7.1. VERTSKAPSINVITASJON SKITINGET 2024

Det vil ikke bli sendt noen søknad om å arrangere Skiting i 2024.

 Invitasjon vertskap.pdf

Orientering
Erik Solberg

7.2. FELLES ADMINISTRASJON AKERSHUS/ØSTFOLD/OSLO

Det ble orientert om det arbeidet som er startet for å få på plass en felles administrasjon for Akershus/Østfold/Oslo.

 Org. kart felles administrasjon.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

8. FLYTTING AV STYREMØTE
Styremøte som var planlagt 09.03.22 flyttes til 28.02.22.  Møte blir på teams med møtestart kl. 2000.
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