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Hva:Hva:   AK møte 2  (Telefonmøte) 

DatoDato /Tid/Tid:  23.11.2012 / 15:00 - 16:30 

Hvor:Hvor:   Ullevål 

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

Forfall:Forfall:   Karina Birkelund 

Kopi:Kopi:   Skistyret – NSF administrasjon 

Referent:Referent:    

 
AGENDA (oppdatert agenda 20.11.12) 

	  
1. AK leder informerer 
2. Kort status fra alle AK medlemmer på sitt ansvarsområde 
3. Administrativt – bredde – arrangement - mesterskap 

a. Kort redegjørelse fra Sportsjef 
b. Markedsstatus kort og lang sikt – reforhandling 
c. Status VM Schladming 2013 

PAUSE 
4. Sportslig status alle lag 
5. Intensjonsavtale med Selvaag 
6. Presentasjon av Høgskuletilbud på Oppdal 
7. Økonomi 

a. Status økonomi 31.10.12 med prognose 31.12.12 
b. Budsjett 2013 til godkjenning 

8. Eventuelt 
a. Endelig deltagelse på mesterskap/renn fra AK medlemmene 
b. Deltagelse Schladming 

 
 
REFERATSAKER 

• Ingen referatsaker. Referat nr. 1 godkjent pr. mail medio oktober 2012. 
 
 
RAPPORTERING   

• 7.a Regnskapsrapport pr. 31.10.12 
Prognose 2012 fremlagt sammen med rapport 31.10.12 

 
 
INFORMASJON  

• 2. Kort status fra AK medlemmer sitt ansvarsområde. 
a. Elling: Status fra Skistyret og arbeidet der. Informasjon og kommunikasjon 

rundt toppidrett blir målrettet jobbet mot Espen Graff for å øke vår plass i 
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mediabildet. Det skal være koordineringsmøte 
med OLT i desember for videre drift av landslag. 

b. Gunnar: Jobber videre med sports governance dokumentet. Dette for å 
kunne vise bedre hvordan vi drifter organisasjonen både internt og 
eksternt. Det er gjort en jobb mot nettsiden og den informasjonen som 
ligger der. Det har blitt bedre, men vi har pr. i dag mindre «ferskvare» 
saker. Live-Timing skal opp og stå i løpet av 2012. 

c. Lars Inge: Reglement er oppdatert og sendt ut. Er forenklet mye i forhold 
til tidligere. Standard arrangørkontrakter/info skal gjøre det tydeligere og 
lettere for alle parter i forhold til gjennomføring av gode arrangement. 

d. Anne Cathrine: Har satt i gang arbeid mot kretsene på anlegg for å få 
oversikt over det som finnes pr. i dag. Så langt ser det ut til at vi har lite 
eller ingenting på  Alpint må jobbe for at den som blir ansatt sentralt har 
alpin erfaring for å sørge for at dette blir løftet. 

e. Atle: Har jobbet mot Stefan for å se på bredde arrangement og innhold 
 

 
• 3. a Status breddeutvikling, mesterskap,  og arrangement  

Denne saken ble ikke behandlet siden dette ble gjort til et telefonmøte. 
 

• 3.b Status markedsarbeid 
Kort status fra Sportsjef på pågående forhandlinger, og strategi fremover på 
markedsarbeidet. Markedssjef vil komme på et AK møte senere og vil redegjøre 
mer inngående for status der.  
 

• 3.c Status VM Schladming 2013 
Sportssjef informerte at vi har kontroll til Schladming. Hotell og billett bookinger 
er på plass, og pr. i dag er status at vi har alt på plass i forhold til alle påmeldte og 
det sportslige opplegget. 
 

• 4. Sportslig status alle lag ved Sportssjef 
Sportsjef informerte kort om status på alle lag. Vi har pr. i dag bra progresjon på 
herresiden. Jentene er mer ustabile, men her må vi være tålmodige i forhold til 
årets målsettinger. 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
 

• 5. Intensjonsavtale Selvaag 
Intensjonsavtalen med Selvaag ble presentert for AK. Den innholder et 
samarbeid med Selvaag for å gå bygget innendørshallen. Dette er et prosjekt vi 



Møtereferat 
 
 

 
 
 
 

 
Side 3 

ønsker å være med på å bidra til blir realisert. Siden 
dette er et enormt løft må vi bidra med det som er mulig for oss. 
 

• 7.b Budsjett 2013 til godkjenning 
Budsjett ble sendt ut til AK med korte noter for godkjenning. Budsjettet for 
2013 ble godkjent fra AK. Det ble påpekt fra AK at det er viktig at vi sørger for 
å ha buffer i økonomien til ukjente kostnader. 

 
• 8. Eventuelt  

a. Endelig deltagelse på mesterskap fra AK medlemmene 
b. Schladming 

 
 
 


