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Hva: AK møte 

:Dato/Tid  27.09.14 kl.09-13.00 

Hvor: Ullevål stadion - UBC 

Tilstede: Elling Breivik, Karina Birkelund, Lars-Inge Graabakk, Andrea Bell Pedersen, 
Nina Baardseth , Claus J Ryste, Jenny Brente 

Forfall: Anne-Cathrine Enstad 

Kopi: Skistyret – NSF administrasjon 

Referent: Claus J Ryste 
 
 
AGENDA  

1. Kort status fra AK formann 
2. Status 

a. Administrativt 
b. Sportslig 
c. Økonomi 

1. Prognose 
2. Tiltaksplan 

3. Terminliste gjennomgang og fordeling 
4. Planlegge høstmøte Sölden 
5. Gjennomgang prosjekt og arbeidsoppgaver 
6. Eventuelt 

 
REFERATSAKER 
 

• Referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

RAPPORTERING 
 

• AK leder informerer om status på saker mellom Skistyret og komite. Hvilket 
syn vi står på i sentrale valg for organisasjonen.  

• AK leder orienterte om status på Junior VM. Det ligger i rute, men har vært 
veldig krevende prosesser under stort tidspress. 

• AK leder informerte om status på Nasjonal anlegg i Hafjell. Den prosessen går, 
men tar tid, og at beslutningen også virker å vente på OL2022 prosessen. 

• Administrasjonen har blitt utvidet med Jenny Brente som er tilstede på møtet, 
og sportssjef redegjør for status på arbeid i administrasjonen. 
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• Sportsjef  redegjorde for status på trenerløypa som nå 
har god progresjon. Nina og hennes firma har tilbydd seg å bistå i det grafiske 
arbeidet i utformingen av det nye undervisningsmateriellet. 

• Sportslig ligger vi i rute for sesongen, selv om det spesielt for WC herrer har 
vært veldig krevende forhold og logistikk i Sør Amerika. Helsemessig er vi også 
unngått store skader og sykdom i inneværende periode. 

• Integrering har blitt tatt tak i for å styrke styring og kvalitet på det arbeidet 
som skal gjøres.  Status pr. i dag er at opplegget ikke er oppe å stå grunnet 
manglende økonomi og avklaringer på trener/ledersiden. Einar W har tatt tak 
i saken, og Anne Cathrine vil bistå i prosessen med å legge til rette for en god 
satsing også videre. 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
 

• 19 stk drar til Sölden på høstmøte alpint. Planlegge regler og ny info til 
høstmøtet. Uttaksregler og gjennomføring av diverse arrangment, 
breddesamlinger med mer. Høstmøte er 17-20 fredag 24.10. Claus og Elling 
lager en agenda og sender ut med sakspapirer i forkant. 

• Sportsjef redegjorde for økonomi og prognose for 2014. Vi ligger bak skjema 
på økonomi grunnet inntektsjusteringer, og flere saker som har blitt dyrere 
enn planlagt med ca. 400’ Det ble vedtatt at Sportssjef skal iverksette tiltak i 
henhold til tiltaksplan for å kutte 500’ i resterende program for å nå 
budsjettmålet. 

• AK hadde gjennomgang av hele terminlisten og fordelte renn og mesterskap 
som skal ha AK deltagelse mellom seg. 
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