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Side 1 

 

Hva: AK oppstartsseminar 

:Dato/Tid  29 og 30.08.14 kl.16-21.00 og kl.09.30 – 13.00 

Hvor: Ullevål stadion 

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

Forfall: Claus J Ryste forfall 29.08.14 

Kopi: Skistyret – NSF administrasjon 

Referent: Claus J Ryste 

 

 
AGENDA  

1. Konstituering og arbeidsfordeling AK 
2. Mål/strategi prosess AK 
3. Planlegging fremdrift AK for året. 
4. Status 

a. Administrativt 
b. Sportslig 
c. Økonomi 

5. Integrering 
6. Arrangement 
7. Utdanning 
8. Marked 
9. Eventuelt 

 
REFERATSAKER 

 AK med nye medlemmer hadde et innledende møte med middag fredag 

29.08.14 kl.16-21 der AK leder redegjorde for prosedyrer, formelle krav, og 

organisering i Skiforbundet. 

 AK hadde en gjennomgang av arbeidsoppgaver, og en fordeling av disse innad 

i AK. 

Fordeling av oppgaver: 

 Bredde: *Andrea og Karina 

 Toppidrett: *Elling og Karina 

 Arrangement: *Lars Inge og Anne Cathrine 

 Anlegg: *Anne Cathrine 

 Kompetanse: *Andrea 

 Økonomi: *Elling og Lars Inge 

 Internasjonalt arbeid: *Lars Inge 

 Info og kommunikasjon: *Nina 

 Integrering: *Anne Cathrine 
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Side 2 

 AK leder rapporterte kort fra Skistyret og prosess frem 

mot tinget.  

 Sportssjef redegjorde for status administrativt. Vi har god fremdrift, og med 

den planlagte økningen av ressurser i administrasjonen ser vi frem til å ta tak i 

ytterligere potensiale. 

 Sportsjef redegjorde for status på alle lag, og planene fremover. 

 Punktene 5-8 ble ikke tid til å gå gjennom. Punkt 5 blir tatt opp igjen på neste 

AK møte. 

 Neste AK møte ble satt til 26 og 27.09 i samband med utvidet skistyreseminar. 

 

RAPPORTERING   

 Sportssjef redegjorde kort for status økonomi som er viser at vi ligger på et 

visst overforbruk på landslagsaktivitet så langt. Tiltak for å justere dette inn 

blir satt i gang, og presentert på neste AK møte. Ellers er økonomiutviklingen 

tilfredsstillende. 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   

 Vedtak at det i alpint ikke blir dekket alkohol på representasjon på noe nivå 

innad i organisasjonen. Eneste unntaket er gjester type sponsorer på tur, men 

at dette skal begrenses til et minimum. 

 Det ble vedtatt å delegere til AK leder å fremforhandle eventuell ny kontrakt 

med Sportssjefen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


