
 

 

Referat fra AK møte 30 mai 2014, Fonna. 

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

Øye, Per Ove Tønnesen og Pål Angell Bergh  

Forfall: Kristin Auestad  

Saksliste:  

1. Velkommen til nye AK medlemmer; Helge og Per Ove 

2. Arbeidsfordeling i nye AK 

3. Gjennomgang av referat fra sist møte 

4. Samarbeid HSG 

5. Samlingsopplegg til nå og fremover; barmark Evje, Stvng, sykkel i sept ? Tux, kun utvidet ? 

6. Terminliste 2014/2015 

7. Vårmøte 

8. Sponsorer 

9. Økonomi  

10. Eventuelt 

Referat;  

1. Helge Andersen overtar for Helge Sverre Eide fra JAK og Per Ove Tønnesen overtar for 

Helene Nilsen fra Hovden som begge har bedt seg fritatt sine verv i AK for sesongen 

2014/2015. Dette er også godkjent av skistyret i kretsen.    

2. 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.   



3. Referat fra sist møte 19 mars.  

a. Tilbud sendt kretstrener for nye 2 år, signert i etterkant. 

b. Samlingsplan vedtatt 

c. Trenerkabal og trenerkompensasjon diskutert, vedtatt i etterkant. 

d. Gjennomgang av budsjett 

e. Hovdenhuset tilbud gjennomgått og vedtatt å booke for sesongen.    

f. Utvidet tilbud, kostnad for å melde seg på vedtatt; kr.2000,-. Lik døgnpris uansett 

g. Spørsmål var oppe om vi skulle slippe inn utøvere utenfra egen krets. Skal de da 

betale en høyere kost pris + kr.50,- ? Eller et engangsbeløp ? Opptil maks 10 løpere 

- Vedtak i AK 30 mai på at deltagere utenfor egen krets betaler kr.50,- i tillegg 

til døgnpris. Dette er også informert om til AK leder i Telemark på Fonna.  

h. Hintertux, utvidet, fly, åpen, buss + fly (privat org) 

i. Kretstrener bil, diskutert. Foreløpig blir ordningen som nå.  

4. 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.     

5. Samlingsopplegg til nå og fremover 

a. Samlingene frem til nå i sesongen har gått som planlagt med god deltagelse og med 

supert utbytte, ikke minst pga god tilrettelegging og strålende vær.  

b. AK ønsker at vi kjører samlingen i Stvng som oppsatt, men kun for løpere uten 

foreldre. Dvs. at AK ønsker at tilreisende innlosjeres privat. Det er også ønskelig at 

kretstrener utover høsten avholder en todagers samling hos de ulike klubbene. Da 

ikke nødvendigvis i helger, men alternativ på ettermiddager.         

6. Terminlisten for 2014/2015 

a. Hans Petter sammen med Hans kommer opp med et forslag til neste AK møte. Det er 

kommet terminliste fra NSF med datoer for mesterskap. Skal vistnok være en del 

endringer på FIS kalenderen.   

7. Vårmøte og Skiting Loen 

a. Ole og Pål reiser dit.  

8. Sponsorer 

a. Vi kjører et eget møte vedr. hvordan vi i AK fremover jobber opp mot sponsorer og 

salg av alpint fremover. Her må vi alle bidra fremover om vi skal kunne opprettholde 

aktivitetsnivået og klare å holde kostnader for deltagere nede.   

9. Økonomi 

a. Det ble ikke tid til gjennomgang av økonomi i dette møte.  

10.  Eventuelt 

 

 


