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Deltakere
Styremedlemmer
Thor Gjelsvik, Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Bjarne Ringstad, Martin Synstad Andersen, Dag Helland-Hansen, Erlend Munkeby, Erik Solberg

Fraværende: Fred Solvik, Lars-Petter Hagen

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 10.03.2021.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 10.03.2021 godkjennes

 Protokoll_Styremøte ASK_100321.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Komitelederne gir en status for komiteens arbeid siden 10.03.2021.

Langrenn:
LK Akershus gjennomfører vårmøte 26.05.2021 på teams. 
Questback er sendt klubbene for å få en tilbakemelding på hvordan sesongen 2020/21 har vært. Resultatene
legges fram på vårmøte.
Team Elon Oslofjord  (TEOF) har fått oppdrag om ta ansvar for fellestreninger for seniorene i Oslofjord regionen. 
Teamene er innkalt til møte for å diskutere organisering.
Ole Jonny Gigernes blir ny leder av TEOF.
Tone Haugen Ramstad er innstilt som medlem av LK sentralt.

Emilie Johanne Hagen er foreslått som ungdomsrepr. i Skistyret

Telemark:
Under VM jr. i  Sveits deltok det 5 løpere fra Akershus.  Løperne hadde flere medaljer med seg hjem.
Hagahogget Låmlag har søkt om FIS renn i Vardåsen i februar.  De skal også være med og arrangere WC på ÅL i
2022.
Det planlegges et  NC renn i Vardåsen i 2022.
Breddesamling på Fonna arrangeres 18-22.06.2021.

Hopp/kombinert:
Det har blitt arrangert åpningsrenn i de nye bakkene i Marikollen (K10/K20).
Det blir vårmøte hopp og kombinert i første halvdel av juni.
Erlend og Rune har delte ut stipend til vinnerne i hopp og kombinert.
Treningene er i gang i Midtstulia.
Kollenhoppuka er i uke 25.  Her blir KM Akershus lagt inn som en del av samlingen.
Siste helgen i august planlegges HL hopp/kombinert i Midtstulia.
Det blir også i år sommerhoppskole i Midtstulia i uke 26,31 og 32.

Alpint:
Det ble gjennomført mange FIS renn på slutten av sesongen.
HL og AL som var planlagt arrangert på bre i juni er avlyst.
Det har vært mange barn på skiskolene rundt i klubbene i vinter.

Vidar:
Det planlegges med fysisk Skiting i Molde juni 2022.
Kretslederne har blitt orientert om høydehus diskusjonen som har vært i Skistyret.
NSF planlegger med et ordinert høstmøte 22-24.10.2021.
TEOF har gjennomført et statusmøte for kretslederne i eier kretsene. 
ASK  er innkalt til møte i Viken IK for å diskutere fremtid fordeling av fylkestilskudd.

Orientering
Alle

Gjelsvik,Thor

08/26/2021 07:27:32



3. REGNSKAP 2021
Det ble gjort en gjennomgang av regnskapet pr. 15.05.2021.

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 15.05.2021 tas til etterretning. 

 Regnskap 15.05.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

4. SKIKRETSTINGET 2021 - 08.09.2021
Vi skal legge fram beretninger sesongen 2020/21 på kretstinget.  Det er utarbeidet en foreløpig beretning for
kretsstyret.
Det er også laget et forslag til budsjett for 2022 og 2023 som skal legges fram kretstinget.
Det er bestilt møtelokaler på SNØ Lørenskog.
Premier som skal deles ut skikretstinget er stipend alle grener (bortsett fra langrenn) + Follopokalen.

Vedtak: Skikretstinget 2021 arrangeres i SNØ hallen på Lørenskog 08.09.2021. Det legges opp til en
omvisning i hallen. Komiteene sender inn sine beretninger (sesongen 2020/21) til kretskontoret innen
01.06.2021. Budsjettene for 2022 og 2023 legges fram på skikretstinget.  Ole Jonny Gigernes blir forespurt
om å være dirigent. Siste styremøte før skikretstinget blir onsdag 25.08.2021. 

 Beretning styret.pdf
 Budsjett 2022-2023.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

5. NSF TING 2021
Tingdelegater:
I tillegg til kretsleder og komitelederne er Katthrine Kahrs Flage (AK) og Heidi Tjernshaugen (LK) tingdelegatene. 
Delegatene er påmeldt.
Det må bestemmes tid for et møte i forkant av tinget der sakene som skal opp diskuteres.
Alle dokumenter ligger her https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2021/

Vedtak: Det innkalles til et delegatmøte tirsdag 01.06.2021 kl. 2000 på teams.

 Kopi av Skiting-fagmøter - påmeldte pr 18 mai (002).pdf

Beslutning
Vidar Ruud

6. Idrettsregistreringen 2020
Vi ligger ca. 5% bak registreringen for 2019.  Thor sender ut e-post til alle klubber som har en stor nedgang i
aktivitetstallene.  Etter pinse må vi kanskje kontakte noen klubber pr. telefon.  Vi har frist til 01.06.2021 med å få
registrert alt.

Vedtak:  Thor fordeler de klubben som må kontaktes på styremedlemmene.  

 IR hele kretsen 2020.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

7. EVENTUELT

7.1. Uttak av sentrale lag langrenn

Hvilke kriterier gjelder for uttak av landslagene i langrenn?

Langrennskomiteen i Akershus har fått henvendelser fra team som har ønsket at ASK skulle fremme en sak om dette på
vårmøte 2021.  Dette er luftet med team og de andre kretser i Oslofjord samarbeidet.  Det er ikke funnet noen bevis på
at uttakene ikke har vært rettferdige. Det har blitt gjort en evaluert og man har ikke sett at det var noe man skulle gå
videre med.

Diskusjon
Erik Solberg
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