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Hva: AK møte 

Dato/Tid: 12.09.2015 

Hvor: Ullevål, NSFs lokaler 

Tilstede: Elling Breivik, Lars-Inge Graabakk, Andrea Bell Pedersen, Nina Baardseth , 
Anne-Cathrine Enstad, Claus J Ryste 

Forfall: Karina Birkelund(med på telefon) 

Kopi: Skistyret – NSF administrasjon 

Referent: Anne Cathrine Enstad 
 
 
AGENDA  

1.   Status fra AK leder Elling 
2.   Status fra sportssjef Claus 
3.   Status på økonomi fra Claus og økonomiansvarlig Marianne 
4.   Deltagelse mesterskap/renn fra AK sesongen 2015/2016 
5.   Møteplan høst 2015 
6.   Eventuelt 

 
RAPPORTERING 
 

•   Kort informasjon fra AK leder; 
Alle løperkontrakter var signert og klar før lagene reiste på samlinger tidlig 
høst.  AK leder er valgt inn i et utvalg, som sitter med mandat for å se på 
hvordan den norske landslagsmodellen skal være. Her vil forslag 
utarbeides, som skal ut på høring til de ulike grenkomiteene. 
AK leder vil at vi skal være mer bevisst hva vi som alpinkomitee har ansvar 
for. 
AK leder er i dialog med NIF for videre økonomisk støtte for drift av HiL 
laget LUC. 

•   Kort informasjon fra sportssjef;  
Endelig uttak til YOG2016 er den 7.januar 2016. Det er nå levert en long 
list, som består av de 10 beste løperen på henholdsvis jente og guttesiden i 
HL alder og førstegangs FIS. Kun sportslige resultater som ligger til grunn 
for uttak. 
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Gjennomgang av treneroppsett på både dame- og herresiden, dette for å 
klarere forstå trenerkabalen  pga vår økonomiske situasjon.  
 
Det vil bli arrangert et eget jentearrangement i Bergen siste helgen i 
september for å sette fokus på jentesatsingen vår. Dette kan bli ett årlig fast 
arrangement der jentene gjør en egen greie. 
 
Kort informasjon vedr integrering fra Anne Cathrine; 
Etter at Einar har tatt over ansvaret for integrering i administrasjonen, har 
vi sett klare endringer. Det er bedre dialog, og mer aktivitet. Med meget lite 
midler, satses det mer på bredde enn topp innen alpint. 
For kommende sesong, har vi en utøver på landslaget. Egil Bryn fortsetter 
som utegående trener.  
Økonomi p.t er ikke noe problem, annet enn at de har lite midler å benytte 
seg av. 
Einar har også dratt inn Mads Andreassen, Beate Cathrin Haugen og Bjørn 
Inge Drabeløs på mer arbeid ute i felten. 
Anne Cathrine har hjulpet Anne Ragnhild med å få på plass en veileder 
innenfor arrangement. Denne er ikke klar ennå. 
I år er det terminfestet at det under NM senior vil bli egen klasse for 
integrering, og det gjenstår å avklares om vi kan få det samme innen 
Master samt noen FIS renn.  
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKS SAKER   
 

•   Gjennomgang av økonomi pr. august 2015 med Claus og Marianne. De har 
begge, sammen med Lars Inge gjennom sommeren og høsten gått gjennom 
bokføringer og budsjett så langt for 2015, samt regnet ny prognose for 
resten av året. 
Det er ikke foretatt en rebudsjettering, kun prognose for resten av året. 
Den nye prognosen viser et overskudd, men mindre enn budsjettert. Styret 
ønsker imidlertid et større overskudd enn hva prognosen viser for å levere i 
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nærheten av budsjett. Dette må gjøres både ved å se etter muligheter for å 
kunne øke på inntektssiden, samt ha klart ulike tiltak på besparing om det 
blir nødvendig. Styret diskuterte ulike tiltak. 
Det vil bli utarbeidet egne regnskap for hver enkelt aktivitet. 
Nye rutiner som regnskapsrapporter til sportssjefen, samt at Marianne skal 
melde om avvik på aktivitetsregnskapene hver 14.dag, har gjort det 
økonomiske arbeidet bedre. Nytt regnskapssystem hos NSF, VISMA, har 
også forenklet den økonomiske oversikten noe. 
 
Budsjett 2016; 
Forslag inntekter leveres Skistyret innen 2.oktober. 
Forslag utgifter innen 13.november. 
Endelig budsjett leveres innen 8.desember. 
 

•   Deltagelse fra AK på mesterskap og arrangement sesongen 2015/2016 
NM U18, fart, Hafjell  ? 
NM U18, SL/SG, Wyller  Elling og Nina 
TL U14, Meråker   Lars Inge og Andrea  
BAMA, U12, ÅL   ?   
Hovedlandsrennet U16, Bjorli Anne Cathrine og Andrea 
Senior NM, Oppdal   Hele AK deler av mesterskapet, da det  
     også skal avholdes styremøte. Elling blir 
     der hele perioden. 
WC Kvitfjell    AK som ikke er på annen representasjon. 
YOG2016 Lillehammer  ? 
Veteran NM Myrkdalen  Anne Cathrine  
 

•   Møteplan for resten av høsten ble ikke satt. Forslag blir tilsendt styret fra 
Claus. 
 

Diverse 
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•   Ble ikke tatt opp på styremøtet, men på samling med skistyret fredag 
11.september der deler av styret deltok; Nytt skipolitisk dokument skal 
skrives i 2016. Skipolitisk dokument 2012 – 2016 skal ut på høring til 
klubbene, med frist høstmøtet 2015. Videre har grenkomiteen en 
høringsfrist til 10.februar. 

•   Har kommet tilbakemelding på at organiseringen av region TD samlingene 
ikke fungerer godt nok. Kommet ønske om at Elling deltar på møtet som 
skal være fredag 15. oktober i forbindelse med høstmøtet. Elling har sagt ja 
til dette. 

•   Hatt opp til diskusjon om vi skal merkevare registrere navnet Attacking 
Vikings, og hvordan evt gjøre dette. 

 
 
 


