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Møteprotokoll 
Hva: AK styremøte nr. 27 2018 - 2020 
Avholdt: Telefon kl. 1900 – 2200, Tirsdag 24.mai 2019 
Tilstede: Ola Evjen, Anne Cathrine Enstad, Erika Holand Tøsse, Dagfinn Neteland, Kenneth 
Larsen og Roar Karlsen  
Frafall:  
Fra admin.: Claus Johan Ryste, Mari Hagvaag Seim, Stefan Havnelid Johnsen, Christopher 
Frankum og Einar Witteveen 
Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon 
Referent: Mari Hagvaag Seim 
 
 
Sak 183 2018 - 2020   Godkjenne innkalling 
Innkalling godkjennes. 
 
 
Sak 184 2018 – 2020  Godkjenne referat 
Referat styremøte nr. 25 og 26 godkjennes. 
 
 
Sak 185 2018 – 2020  Administrativ status 
a. Christopher Frankum informerte om marked: 
God respons på VM i Åre fra sponsorene. De fleste sponsorer er fremforhandlet til 2022. 
Noen nye sponsorer er inne fra 18/19 sesongen. Info om sosiale medier, synlighet og 
omdømme. Informasjon kom også om Christopher sin avgang da han har fått ny jobb 
utenfor NSF. Det jobbes med å rekruttere en ny i hans stilling. 
b.Stefan Havnelid Johnsen informerte om bredde og arrangement: 
Ironman er gjennomført for våren og det er laget en plan på testene for høsten. Det blir 
samlinger på Fonda og Juvass i år. Junior-VM – det blir arbeid rundt dette fra alpint i 
forbindelse med at det arrangeres i Narvik 2020. Telenorlekene ble et vellykket arrangement 
på Vassfjellet. AK ble informert om arrangementene som kommer i 19/20 sesongen. 
c.Einar Witteveen informerte om para-alpint og utdanning: 
Det har skjedd en del endringer i para-alpint fra i fjor. «VI» prosjekt er finansiert for 
kommende sesong som skal hjelpe å få flere med i toppidretten. Det er også blitt finansiert 
midler gjennom «Para-alpint løfte» og der skal jobbes med rekruttering. 
Trener kurs blir arrangert på breddesamlingene i sommer. 
 
Robert Reid var ikke med på møte da han jobber for fullt med barmarksesongen. 
 
Sak 186 2018 – 2020  Sportslig status 
Barmark sesongen har startet. Det er blitt avholdt fellesmøte for World Cup Damer med 
trenerteam og Claus. Det vil også bli avholdt med de andre lagene snart.  
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Sak 187 2018 – 2020  Økonomi status 
Det jobbes med å kartlegge planene for ny sesong med trenerne. Dette skal være grunnlaget 
for re-budsjetteringen som snart skal ferdigstilles. Det vil bli informert til AK før det 
presenteres videre. 
 
Sak 188 2018 – 2020  Arrangement 
a.City Event – sportslig er det et ønske at om å ha arrangementet. Skistyret og 
arrangementsavdelingen har sagt at det ikke vil blir arrangert hvis det ikke blir fremlagt 
bedre økonomiske utsikter. Et samlet AK støtter arrangementet og vil jobbe for at dette kan 
fortsette. 
b.Fartsuka – søknad til AK fra Lillehammer alpint; støtter fartsuka til Hafjell 2021-23, finne 
annen arrangør 2020. Telenorlekene 2020 kan ikke flyttes pga. booking og avtaler rundt 
overnatting. 
 
Sak 189 2018 – 2020  Saker; oppdatering siden sist 
Skistyremøte ble avholdt – innspill på startkontingen fra AK oversendt. 
HK - jobbes med sportslig opplegg. 
 
Sak 190 2018 – 2020  Kulturprogrammet 
Dagfinn og Claus jobber med å lage en film om våre verdier og hva vi ønsker skal 
kjennetegne kulturen i Norsk alpinsport. Introduksjon til filmen skal presenteres på 
vårmøtet. 
 
Sak 191 2018 – 2020  Vårmøte 
Det skal jobbes med fremover og det vil snart bli laget en agenda. 
 
 
 


