Møteprotokoll
Hva: AK komitemøte nr. 10 2018 – 2020
Avholdt: Ullevål kl. 0930 - 1300, mandag 26.november 2018
Tilstede: Ola Evjen, Anne Cathrine Enstad, Dagfinn Neteland, Roar Karlsen og Kenneth
Larsen.
Frafall: Erika Holand Tøsse
Fra admin.: Claus Johan Ryste, Mari Hagvaag Seim
Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon
Referent: Anne Cathrine Enstad
Sak 70 2018 - 2020
Innkalling godkjennes.

Godkjenne innkalling

Sak 71 2018 – 2020
Godkjenne referat
Referat styremøte nr. 9 godkjennes.
Sak 72 2018 – 2020
Status sport og administrasjon
Christofer Frankum har fått fornyet kontrakt.
Synne Sofie Stangeland begynner som trener for para 1.jan 2019.
Daniel Tangen er aktuell til å ta en nærings PhD. – søknad jan 2019 og svar april 2019. Vil
være svært positivt for sport science.
Sak 73 2018 – 2020
Rapport økonomi
Ola, Claus, Dagfinn og Roar hadde møte med økonomi/admin før komitemøtet i dag.
Claus gikk gjennom tall pr oktober 2018.
Ny prognose når november-tall foreligger.
Sak 74 2018 – 2020
Budsjett 2019
Gikk gjennom budsjett 2019 pr konto.
Re budsjettering senest mars 2019.
Laguttak 2019/2020 etter re budsjettering.
Vedtak:
Ett samlet AK vedtar forslag på budsjett fremlagt av administrasjonen for 2019, forutsatt at
det gjøres justeringer som dekker en person i administrasjonen på bredde.
Administrasjonen sender justert budsjett til styret så snart dette foreligger.
Sak 75 2018 – 2020
Uttakskriterier landslag 2019 – 2020
Claus gikk gjennom uttakskriterier for VM kommende sesong.
Følger samme kriterier som uttak for OL.
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Gjort noen få endringer på krav til laguttak 2019/2020.
Disse publiseres på NSF alpint sin hjemmeside når endelig klart.
Sak 76 2018 – 2020
Møteplan 1.halvår 2019
Skypemøte tirsdag 11.desemeber kl. 20.00 – 21.00
Skypemøte økonomi onsdag 23.januar kl. 20.00 – 21.30
Skypemøte + mail i forbindelse med laguttak Junior VM onsdag 6.februar kl. 20.00 – 21.00
Skypemøte onsdag 20. februar kl. 20.00 – 21.00
Komite møte Kvitfjell 1.mars
Sak 77 2018 – 2020
Eventuelt
Bama ønsker et tettere samarbeide med NSF i forhold til Bama Alpin Festival på Ål. Vi har
respondert på dette.
Vedr spørsmål om Bama Alpin Festival arrangeres i tråd med barneidrettsbestemmelsene, så
har vi tatt dette videre med administrasjonen i NSF.
Barneidrettsbestemmelsene er anbefalinger, og ikke regler.
Bama Alpin Festival ses på som et arrangement som vektlegger aktivitet og ikke resultat, og
er et rekrutteringstiltak. Da kan 6 år og yngre delta, selv om det ikke er i egen klubb.
Bama Alpin Festival kan sammenlignes med Barnas Holmenkollrenn.
Hva gjelder resultatlister, så gjelder følgende:
“Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året
de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig”.
Dette betyr at fra 11 år og yngre skal det IKKE benyttes resultatlister
Henviser ellers til NSFs hjemmeside for mer informasjon; «Det betyr at publisering av
resultatlister, også urangerte, verken skal publiseres på hjemmesider, Facebook eller i andre
kanaler for barn under 11 år. Det er mulig å henge opp urangerte lister på klubbhuset
underveis i rennet slik at barna kan se sine egne tider.»
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