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Møteprotokoll 

Hva: AK styremøte nr. 46 2018 - 2020 
Avholdt: Microsoft Teams kl. 1730 – 1830 Onsdag 8.april 2020 
Tilstede: Ola Evjen, Roar Karlsen og Anne Cathrine Enstad 
Frafall: Dagfinn Neteland 
Fra admin.: Claus Johan Ryste.  
Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon 
Referent: Anne Cathrine Enstad 
 
 
Sak 308 2018 - 2020   Godkjenne innkalling 
Innkalling godkjennes. 
 
Sak 309 2018 – 2020  Godkjenne referat 
Referat styremøte nr. 45 godkjennes. 
 
Sak 310 2018 – 2020  Trening i norske anlegg 
Viser til pressekonferanse med Statsminister og Helseministeren 7. april hvor det er 
gledelige tall som viser at tiltakene har hatt god effekt. Det man gjør nå er en gradvis åpning, 
for så å følge nøye med hvilken effekt dette har, for ikke å miste kontrollen. Det ble spesifikt 
kommentert at tiltakene vedr. Idrettsaktivitet og arrangement blir stående inntil 15. juni slik 
man vurderer det i dag. Endringer kan komme. Generalsekretæren i NSF bekrefter denne 
oppfatningen i epost 8. april. 
  
Helsedirektoratet har i brev av 5. april vedr. spørsmål om alpinanlegg gitt følgende 
vurdering; 
  
«Det vil derfor være opp til den enkelte kommune å gjøre en konkret vurdering av om slike 
virksomheter skal kunne fortsette å drive. Det avgjørende vil være om kommunen vurderer at 
virksomheten kan drive i samsvar med de gjeldende krav til smitteverntiltak som er gitt under 
Covid-19 epidemien. På grunnlag av denne vurderingen kan kommunen eventuelt stenge 
virksomheten med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b, jf. § 1-5. . Det er etter denne 
bestemmelsen i smittevernloven adgang til å stenge hele virksomheten eller pålegge 
nærmere begrensninger i aktivitetene.» 
  
AK har diskutert saken grundig og er fortsatt veldig opptatt at vår aktivitet ikke bidrar til økt 
risiko for smitteoverføring, jfr. vedtak 3. april 2020. Samtidig forholder vi oss til føringer gitt 
av sentrale helsemyndigheter.  
  
AK viderefører derfor vedtaket, og sier følgende; «AK fraråder (på generelt grunnlag) trening 
i alpinanleggene men at lokale helsemyndigheter i kommunen kan gjøre en konkret  
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vurdering om aktiviteten kan drive i samsvar med de gjeldende krav til smitteverntiltak som 
er gitt under Covid-19 epidemien.» 
  
Det er i disse tilfellene viktig at det gjøres tiltak som sikrer at alle smitteverntiltak blir fulgt, 
og at ansvarlige er sikre på at dette foregår i forsvarlige og trygge former innenfor de råd og 
pålegg som er gitt, og i samsvar med anleggseier/drift sine retningslinjer. 
 
 
 
Dagfinn Neteland var ikke tilstede på møtet, men har gitt sitt samtykke til vedtak pr e-post i 
etterkant. 
 


