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AGENDA  

 

 

1.Godkjenning av referat fra sist møte 

 

2. Referat fra sist styremøte i ASK 

-Informasjon fra Dag om at det jobbes med en handlingsplan ifht rekruttering fra NSF. Dette 

skal det jobbes mer med fremover. 

-Vedrørende Claes Brede Bråten saken har det gått ut et brev fra ASK til NSF om hvordan 

denne saken  påviker omdømmet til NSF negativt og bidrar til at frivillige og sponsorer 

trekker seg. 

Dag har mottatt henvendelser fra flere klubber i Akershus som stiller seg kritiske til hvordan 

denne saken blir håndtert av ledelsen i NSF, og som ønsker en ekstra ordinær 

generalforsamling. Det ble på LK møtet diskutert om vi skal avvente reaksjoner/brev fra 

klubbene til kretsen eller om LK skal reise spørsmålet til styret i kretsen. Det ble enstemmig 

vedtatt ( Emilie stemte ikke da hun er inhabil) at LK  ønsker å fremme mistillitsforslag mot det 

sittende skistyret og ber ASK behandle dette på neste styremøte.  

 

3. Terminliste 

Gjennomgang av terminliste. De fleste renn er nå bekreftet. Mangler arrangør til KM sprint, 

John tar kontakt med arrangør av Eid sprinten og tilbyr de KM. Dersom de takker nei sendes 

det ut en ny forespørsel til alle klubber.  

Helle og John ferdigstiller terminlisen.  

 

4. Diskusjon rundt saker som skal opp på høstmøte 

Forslag om kostnadsreduserende tiltak/reisefordeling : Positiv stemning til en god 

fordelingsnøkkel slik at det blir en noe mer rettferdig fordeling av reisekostnader knyttet til 

deltagelse i NC for jr.  

Verdigrunnlag og hovedmål :innmeldt sak ifht løypeprofiler/lengde på sprint. I diskusjon 

rundt dette tema er det enighet om at variasjon av løyper bør etterstrebes og sprintløypene bør 

ikke overstige lengden FIS anbefaler. Spiseforstyrrelser i langrenn er et viktig tema og bør 

jobbes med på flere plan. 

Flour : Flourforbudet opp t.o.m 16 år fortsetter. Flourforbudet Jr og Sr utsettes en sesong til da 

det ikke er funnet gode testmetoder.  



 

5. Klesbesstilling 

Klær bestilles av den enkelte fra BD 

 

Eventuelt 

-Premiering Oslofjord Cup: Forslag om at kretsene deler på pengepremier til topp 3. Dag 

følger opp 

-Smørehjelp NC senior. Team Elon Oslofjord vil fortsette å dele smøretips. Tidspunktet for 

når testresultatet vil komme kan imidlertid komme litt sent for de som har en tidlig start. 

Viktig å være obs på dette.  

-TD kurs avholdes på teams 3 nov, innbydelse er sendt ut. Dette kolliderer med tenkt høstmøte 

hos Skedsmo skiklubb. John undersøker flytting av høstmøte til uke 44/45.  

 

Neste LK møte blir før LK sitt høstmøte.  

 


