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Møteprotokoll 
Hva: AK styremøte nr. 7, 2022 - 2024 
Avholdt: Microsoft teams møte kl. 19:30-21:30, torsdag 08.12.2022 
Til stede: Ola Evjen, Roar Karlsen, Nora Sofie Dietrichson Bruun, Unni Elisabeth Forshaug og 
Tonje Norheim Tangerud 
Forfall: Dagfinn Neteland 
Fra admin.: Claus Johan Ryste og Mari Hagvaag Sem 
Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon 
Referent: Mari Hagvaag Seim 
 
Sak 45 2022 - 2024   Godkjenne innkalling 
Innkalling godkjennes. 
 
Sak 46 2022 – 2024  Godkjenne referat 
Referat styremøte nr. 6 godkjennes. 
 
Sak 47 2022 – 2024  Sportslig status 
En er ute med kneskade på E-cup herrer. Ellers er alle i form og presterer bra. E-cup renn er i 
gang og WC rennene har også startet med renn i Finland og USA. Nå er WC lagene i Frankrike 
og Italia for å forberede seg for renn i desember. Para sesongen er også i gang i St. Moritz. 
 
Sak 48 2022 – 2024  Administrativ status 
Det jobbes med sponsoroppfølging. Stefan er i gang med FIS-renn. God deltakelse fra 
skigymnas. 
 
Sak 49 2022 – 2024  Økonomi status 
Økonomirapport per oktober ble gjennomgått med oppdatert prognose. 
 
Sak 50 2022 – 2024  Representasjon 2022.23 
AK gikk igjennom hvilke renn de skal delta på. 
 
Sak 51 2022 – 2024  Kongepokal 2023; damer 
AK vedtok at Super-G er grenen kongepokalen skal utdeles i. 
 
Sak 52 2022 – 2024  Overårig lag 
AK diskuterte et innkommet forslag for overårig lag. De gikk igjennom forslaget og vil komme 
med status på hvordan NSF alpint stiller seg til forslaget. Ola Evjen stilte seg inhabil siden 
han er en del av Trønderalpin. De vil presentere status på dialogmøte. 
 
Sak 53 2022 – 2024  Dialogmøte  
Invitasjon er sendt ut til 11 januar. AK gikk igjennom programmet som blir sendt ut i forkant. 
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Sak 56 2022 – 2024  Møteplan 2023 
Ola sender ut forslag på møteplan for 2023 som samkjøres i forkant av skistyremøtene. 
 
Sak 57 2022 – 2024  Parautvalget, info 
Unni deltar på vegne av alpint, og de har hatt et møte. Det ble orientering rundt aktivitet og 
økonomi, og hvordan midlene blir fordelt ut. I tillegg gikk de igjennom arbeid rundt 
rekruttering av parautøvere. Det ble diskutert at parautvalget skal endre form og at grenene 
styrer mer selv. Den enkelte grenkomité må da ha en paraansvarlig. Beslutning rundt det blir 
gjort på nyåret i neste møte. 
 
Sak 58 2022 – 2024  Eventuelt  
Ola informerte om status fra forrige skistyremøte. 
Roar informerte om møte han og Stefan har hatt med regions TD. Det var et positivt møte. 
 


