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1. SKITINGET 2022
Vi har mottatt innkalling til Skitinget 09-10.06.22
Frist for innlevering av forslag som ønskes behandlet på Skitinget er 11.03.22.
Fra månedsskiftet april/mai vil det gjennomføres elektronisk, bindende påmelding til Skitinget og fagmøtene.  ASK har 6
representanter.
Forslagsfrist valgkomiteen er 10.03.22

Det er laget en framdriftsplan for ASKs arbeid mot Skitinget.
•9.feb:   Initiell diskusjon og enighet om å lage en plan
•28.feb: Vedta en framdriftsplan på Skikrets styremøte
•Saker til Tinget
•Endring av Styre
Opprettelse av en arbeidsgruppe
•2 mars:  Legge ut en tekst på nettsidene våre samt innspill til andre kretser, be om innspill fra våre medlemmer
•7 mars:  Skikretsstyremøte med behandling av arbeidsgruppens forslag
•8 mars: Møte med Valgkomiteen leder, Sverre Seeberg
•11 mars:  Ferdigstille and sende inn saker til Tinget (frist 11 mars)
•10 mars:  Innmelding til Valgkomite om ønske av endring i Styret
•1 April:  Forslag til kandidater
•1 juni:  ASK beslutning om hva vi ønsker og hvem vi ønsker å stemme på
•11 juni:  Skiting

Det er laget en tekst som skal legges på hjemmesiden der vi ber om innspill fra våre medlemmer.

Akershus Skikrets har hatt styremøte og behandlet innkallingen til Norges Skiforbunds ting 2022. Her ber Skiforbundet
om innspill til saker som skal tas opp på tinget, samt innspill på kandidater til Skistyret. Akershus mener det er klokt å få
til noen nye reguleringer samt at det er tid for et nytt lederskap i NSF.

1. Vi ønsker tidsavgrensning av sentral verv og åremålsstilling av lederjobber i NSF

2. Endring av Presidentstilling som ansatt i 100% stilling til et styrelederverv som i andre idretter/næringslivet og
honorert deretter.

3. Nytt presidentskap. Akershus har opplevd 10 år med Erik Røste, der Skiforbundet har levert på øverste hylle innen
økonomi og resultater på internasjonal nivå, samtidig har NSF i samme periode mistet over 30% av medlemstallet der
alderen 6-12 år er verst med 40% frafall. Det har vært kontinuerlige konflikter internt og i media som har skapt en
negativitet i folket overfor NSF, som kulminerte med bråket i hoppavdelingen høsten 2021.

Vi trenger nå en ny visjonær giv i NSF som fokuserer på rekruttering, bidrar til samarbeid mellom skiidrettene og virkelig
viser at Ski er folkesporten i Norge, som igjen gir sponsorene lyst til å sponse idretten og sammen skape skiidoler for
framtida.

Vi ber dere klubber og medlemmer i Akershus om innspill til saker som vi kan ta med oss på Skitinget i juni. Dette kan
være både saker som dere mener bør endres, men spesielt søker vi om forslag til gode kandidater til en President som
kan ta NSF videre fra der vi er nå. Tiden er knapp med frist for innspill 11 mars.

Vedtak: Forslaget til framdriftsplanen ble vedtatt. Teksten som skal legges på hjemmesiden skal godkjennes
av styret før den legges ut den 02.03.22. 

Orientering
Erik Solberg
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Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobber med forslag til saker og kandidater til verv fram mot
Skitinget 2022. Arbeidsgruppen består av Dag (leder), Erik, Bjørn og Rune (Erlend).

 Skitinget 2022 - innkalling.pdf
 Brev til skikretsene, forslag til valgkomiteen.pdf
 Saker skiting Oslo.pdf

2. EVENTUELT

2.1. ÅRSBERETNING 2021-22

Frist for komiteene til å levere årsberetning sesongen 2021-22.

Vedtak:  Komiteene sender inn sine beretninger (sesongen 2021/22) til kretskontoret innen 01.05.22.

Beslutning
Thor Gjelsvik

2.2. UKRAINA KONFLIKTEN - DELTAKELSE AV RUSSISKE OG HVITERUSSLAND DELTAKERE PÅ
WC ARRANGEMENT I NORGE.

Kretslederne har hatt et møte der NSF orienterte om håndteringen av Ukraina krisen.
NSF ønsker å utestenge Russland og Hviterussland fra alle WC arrangement i Norge.
FIS ønsker ikke dette.
NSF i samarbeid med de andre nordiske forbundene har på nytt sendt en henvendelse til FIS for å få de til å utestenge
disse landene fra kommende WC arrangementene.
Hvis WC arrangementene i Norge blir fratatt WC status pga. at Norge utestenger Russland og Hviterussland vil NSF
tape 66 mill. Det vil bety at NSF er konkurs i løpet av noen uker..
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