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HHvvaa::  Telefonmøte AK 

DDaattoo//TTiidd:  06.01.14 kl.16-17.00 

HHvvoorr::  Ullevål stadion 

TTiillsstteeddee::  Elling Breivik, Anne-Cathrine Enstad, Lars-Inge Graabakk, Atle Rolstadaas, 
Gunnar Hvammen , Claus J Ryste 

FFoorrffaallll::  Karina Birkelund 

KKooppii::  Skistyret – NSF administrasjon 

RReeffeerreenntt::  Claus J Ryste 
 
 
AGENDA  
1. Referat fra forrige møte 
2. Kort status fra AK leder 
3. Status administrasjon 

a. Nettside 
b. Ansatte 
c. Økonomi – utkast budsjett 

4. Status sportslig 
a. Alle lag 
b. OL uttak 
c. Plan fremover 
d. Uttak fremover -  Jr.Vm 
e. Kongepokal gren 
f. Jr.1 NM Oppdal 

5. AK møter vår 2014 
6. Eventuelt 

 
Vedlegg:              
Referat fra forrige møte 
Handlingsplan NSF – alpint 
Utkast budsjett 2014 
Mail Kongepokal 
Mail Jr. 1 NM. 
Telefonmøte Telenor 

 
 
REFERATSAKER 

• Referat fra forrige møte ble godkjent. 
• AK leder rapporterte kort fra Skistyret og prosess frem mot tinget.  
• Sportssjef redegjorde for den nye nettsiden og arbeidet med den. Vi har valgt å 

gå for «less is more». Det viktigste for alpint med nåværende størrelse på 
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Side 2 

administrasjonen er å sørge for at live-timing og 
påmelding til Skirenn, samt praktisk informasjon er 100 % 

• Sportsjef redegjorde for status på alle lag, og planene fremover. 
• Sportsjef redegjorde for de kommende prosessene med uttak til Jr. VM og OL i 

Sotsji. Det ble også redegjort for hvordan vi organisatorisk vil gjennomføre Jr. 
VM. Her vil være respektive EC trenere gjennomføre opplegget. AK hadde 
ingen spesielle innvendinger og støttet prosessen. OL uttaket blir gjort etter 
innstilling fra AK/Sportsjef i NSF til OLT som gjør endelig uttak. Kriteriene er 
1 topp 8 WC eller 2 topp 12 WC før 14.01.14. 

• Sportsjef viste til tildelingen for årets kongepokal at den er satt opp i 
kvinneklassen. AK hadde spørsmål knyttet til fordelingen av hvilke klasser det 
blir satt opp i og hvordan.  

• Neste AK møte ble satt til 27.01.2014. 
 

RAPPORTERING   
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
• Etter innstilling fra administrasjonen ble Oppdal tildelt Jr. 1 NM for 2015. 
• Sportssjef redegjorde for justeringen som er gjort i budsjettet og økningen i 

sikre inntekter for neste sesong. AK hadde ingen innsigelser mot budsjettet 
utenom at målet om større økonomisk buffer må være ivaretatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


