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Møtereferat 

Hva: AK styremøte nr. 19 2017 – 2018 
Avholdt: Ullevål 07.05.2018 kl. 0900 – 1300 
Tilstede: Ola Evjen, Kenneth Larsen, Anne Cathrine Enstad, Dagfinn Neteland, Andrea Bell 
Pedersen frem til kl. 1230 
Frafall: Lars Inge Graabakk 
Fra admin.: Claus Johan Ryste 
Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon 
Referent: Kenneth Larsen 
 

Sak 125 2017 – 2018 

• Saksliste godkjent 

Sak 126 2017 – 2018                        

• Gjennomgang økonomi, Ola /Claus redegjorde for resultatet. 

o Skistyret har godkjent regnskap 2017, alpint – 5,3 mill 

o Hovedårsaker 

▪ Korrigering av tidligere av inntekter 

▪ Overforbruk på aktivitet  

▪ Manglende økonomirapporter fra økonomiavdelingen 

o Mottatt kvartalsrapport Q1 2018 feil der periodisering av inntekter, samt 
avsetninger gjør at rapporten er uklar.    

o Claus redegjorde at alpint ligger på budsjett, og at oppdatering med riktig 

periodisering av inntekter/busjett er lovet på april rapporten fra 

økonomi. 

o Alpint holder på å legge om rutiner, systemer og oppfølging. 

▪ Det blir ansatt en i Controller funksjon (1 aug). 

o Det skal re-budsjetteres for 2018, som skal være klart til vårmøte 

o  

Sak 127 2017 – 2018 

• Claus redegjorde for sportslig status  

o 2 nye trenere inn, total antallet er det samme. 

o Gjennomgang org- kart. 

o Skadestatus 
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• Yrkesfag: Møte med kunnskaps Dep.  Om mulig støtte må det søkes til den aktuelle 

fylkeskommune.  Oppdal er informert og søker fylkeskommune. 

Sak 128 2017 – 2018 

• Vedtak: 
AK er positive så langt det lar seg gjøre økonomisk, å støtte overårige lag.  
For fremtidige år så settes det en søknadsfrist på 1.april for å søke om støtte.  
Denne skal sendes skriftlig til styreleder i AK, med kort beskrivelse av opplegg, 
antall utøvere og trenergruppe 

 

Sak 129 2017 – 2018 

• Alpinsportens venner – Anne Cathrine redegjør for hva som skal til for å starte 

foreningen. Ble også redegjort for hvordan Langrennssporten venner er organisert.  

Skal bli presentert på vårmøte.  Navneforslag skal sendes Anne Cathrine. 

Sak 130 2017 – 2018 

• Kulturprosjektet – Oppstartmøte i dag 7/5-18.  8 stk trenere invitert inn i ei 

fokusgruppe.  I tillegg skal det kjøres i administrasjonen og i AK.   

Sak 131 2017 – 2018 

• Gjennomgang av saksliste/agenda til vårmøte. 

o Stefan sammen med Kenneth ser på org av gruppearbeid til delte 
årsklasser i HL og TL. 
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