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Møteprotokoll 
Hva: AK styremøte nr. 14 2018 - 2020 
Avholdt: Telefon/Skype kl. 2000 – 2130, Onsdag 23.januar 2019 
Tilstede: Ola Evjen, Anne Cathrine Enstad, Erika Holand Tøsse, Kenneth Larsen, Dagfinn 
Neteland og Roar Karlsen 
Frafall:  
Fra admin.: Claus Johan Ryste, Mari Hagvaag Seim 
Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon 
Referent: Mari Hagvaag Seim 
 
 
Sak 93 2018 - 2020   Godkjenne innkalling 
Innkalling godkjennes. 
 
Sak 94 2018 – 2020  Godkjenne referat 
Referat styremøte nr. 13 godkjennes. 
 
Sak 95 2018 – 2020  Sport status og planer  
Fullt fokus på sport og VM-forberedelser. WC-damer – Nina skadet. E-cup damer – noe 
sykdom. E-cup herrer – kjører bra renn, noen skader. WC herrer – Kjetil og Stian skadet. 
Einar tar rehabiliteringstrening med hjelp fra Stefan. Bra tilrettelegging for de som er skadet  
på lag. Junior-VM uttak med Stefan er i gang. Poengmessig er WC damer foran totalen i fjor, 
WC herrer litt bak, EC herrer langt foran og EC damer litt bak. 
 
Sak 96 2018 – 2020  Administrativ status 
Ingen endringer her. 
 
 
Sak 97 2018 – 2020  Status økonomi 
Det ble sendt ut dokumenter med årsregnskap for 2018 og tiltaksplan for 2019 før møte for 
gjennomgang. Det må kuttes 10% av budsjetterte kostnader i 2019 og AK vedtar at planen 
kan gjennomføres. Tiltak og sum er satt. AK presiserer at planen må konkretiseres videre da 
det må diskuteres konkret hvordan det skal gjøres.  
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Sak 98 2018 – 2020  Oppdatering; saker siden sist 
Endringer reglement Alpint – er meldt inn til skistyret. 
Sak i media – skipresidenten støtter oss i at dette er ødeleggende for alle parter i hele 
skiidretten. 
 
Sak 99 2018 – 2020  WC Kvitfjell – involvering AK? 
Alle er med fra AK og vil hjelpe til hvor det trengs. 
 
Sak 100 2018 – 2020  AK leder samling WC Kvitfjell; Program; Middager 
Oversikt over hvem som deltar og programmet. Ola skal se på påmeldinger og tar en runde 
på det. Det blir tilsvarende program som i fjor. 
 
Sak 101 2018 – 2020  Kulturprogrammet, status 
Det ble jobbet med i høst og det vil fortsette igjen utover våren. Vil følges opp på oppsatte 
møter. 
 
Sak 102 2018 – 2020  Eventuelt 
Sauda skal arrangere Telenorleker. Det vil bli rimeligere heiskort. 
Fluorforbud – en holdningsendring. NSF bruker ressurser på at dette skal etterleves med 
stikkprøver på store renn. 
VM – innstilling fra Claus tirsdag 29 januar, AK møte på Skype. 
 


