
 

 

Referat fra AK møte 08 sept 2014, Telefonmøte, 20-22. 

Deltagere; Ole Kristian Halvorsen, Vidar Bachmann, Hans Petter Solberg, Helge Andersen, Ove Ness 

Øye, Per Ove Tønnesen, Kristin Auestad og Hans Blattmann.  

Forfall: Ingen 

Saksliste:  

1. Gjennomgang sist møteref 30 mai 2014, Fonna 

2. Sponsormidler 

3. Terminliste 2014/2015 

4. Fordeling av utstyrsmidler 

5. Hintertux 

a. Status; påmeldte, trenere, transport og økonomi 

b. Forespørsel om ekstra deltager fra Hedemark 

6. Pitztal  

a. Uttak 

b. Reise og kostnad 

7. Samlinger fremover 

8. Info vedr. pågående aktiviteter fra kretstrener 

9. Økonomi 

10. Eventuelt 

Referat;  

1. Møter, referat, ansatt, vår og høstmøte, samarbeid HSG, samlinger, Hintertux, terminliste, 

trenerkurs, sponsorer og økonomi/budsjett.   

a. Total gjennomgang av fordeling her utsettes til neste AK møte. Alle bes tenke 

gjennom hva de ønsker å ha ansvar for i AK. Ole K kaller i dag inn til møter og skriver 

referat. Han er også kontakt person for ansatt og godkjenner reisereginger etc. inntil 

ny økonomi ansv. er på plass. Vår og høstmøte stiller AK leder på om anledning, 

ellers stiller en av de andre i AK. Hans Petter er pr. i dag ansvarlig for 



sponsoraktiviteten og må her få minst en til med seg på dette arbeidet. I tillegg 

starter han med gjennomgang av terminliste sammen med Hans.   

2. Samarbeid HSG 

a. Det er kommet et innspill på om det kan være av interesse fra HSG å leie inn 

kretstrener når de har behov for ekstra kapasitet. AK er positive til å tilby vår 

kretstrener til HSG når han har ledig kapasitet. AK leder sender et brev til Hovden 

Skigymnas vedr. Dette så snart som mulig og fortsetter dialogen derifra.     

2-37-14 Sponsormidler, ikke drevet noe arbeid på dette feltet siden sist møte. Her må vi ta 

tak og se om vi kan få noe på plass i løpet av 2014. Et alternativ er Folgefonna Sommerskisenter 

som vi har luftet dette for. Hans følger disse opp sammen med Hans Petter. Et annet alternativ er 

å legge på en deltageravgift pr. klubb ifht aktive utøvere. Ole ser på dette alternativet sammen 

med Hans. Presentasjon av krets er tilgjengelig om en kontakter Hans Petter.  

3-37-14 Terminliste 2014/2015. AK ønsker at vi fortsettere å arrangere vårt eget KM. Sirdal 

blir det KM helg 7-8 mars. Her er ønske om at alle våre FIS løpere deltar. Saudarennet flyttes en 

uke frem ifht utsendt forslag. Alle renn i kretsen blir kvalikrenn. Det er ønskelig at vi prøver å få 

til et vestlandsmesterskap sammen med Hordaland i april. Hans sender ut endelig terminliste.  

4-37-14 Utstyr, forslag fra kretstrener vedtatt. 

5-37-14 Hintertux, 102 påmeldt totalt, 38 stk uke 40. Geir Larsen turbusser er valgt grunnet 

pris. Det ble tatt opp om vi skulle ta med Øyvind Naper som trener i tillegg i uke 40 og dekket han 

på rimeligst mulig måte. Dette for å ivareta kontinuitet og overføring av læring til andre trenere. 

Dette ble vedtatt.  

 Vi har fått en forespørsel fra Rena Skiklubb om å få delta med en løper i uke 41. Vi er positive 

til dette men da må de bo med oss, samt fikse transport selv.  

6-37-14 Pitztal, 9 løpere er foreslått tatt ut. AK støtter dette forslaget, men vi fjerner 

reservene 4 og 5. Det er også en løper som har trukket seg.  

 Kretstrener jobber med å se på alternativer vedr. transport for å holde kostnadene nede. Ole 

sjekker om muligheter for å leie Plogen bussen.  

7-37-14 Barmarksamling i Stavanger til helga, øvrige samlinger har gått som planlagt. 

Fremtidige samlinger jobbes det med ihht vedtatt plan.   

8-37-14 Pågående aktiviteter som kretstrener jobber med er sendt ut til alle AK medlemmer.  

  Bra info !       

9-37-14 Økonomi, vi tar en gjennomgang på dette i neste møte. Ønskelig fra AK medlemmer 

at vi tar en gjennomgang på hvordan vi budsjetterer, samt tar en gjennomgang på status.  

      

 


