
AK-MØTE_21.09.2015_REFERAT 
 
 
Dato: 21.09.2015 
Dag: Mandag 
Klokkeslett: 19:30 
Sted: Telefonmøte 
 
Møtt: 
Hans Petter Solberg (Skiforeningen), Helge Andersen (Jæren), Vibeke Håheim (Sauda), Per Ove 
Tønnesen (Hovden), Øivind Naper (Skiforeningen), Kristin Auestad (Sandnes), Eivind Skeie 
(Plogen), Hans Blattmann (Kretstrener) og Ove N. Øye (Sauda). 
 
Forfall: 0 
 
Ikke møtt: 0 
 
 

Agenda: 
 
1. Økonomi - status/informasjon. 
Kretstrener informerer om økonomi. 
 
Ref./vedtak: 
Økonomien ser totalt sett bra ut. 
Vi ser ut til å havne ut med et greit overskudd, som også vil være noe over budsjett. 
For at vi skal klare dette er vi avhengige av at de kommende aktiviteter går som budsjettert. 
Det er gjort regnskapsmessige grep som sikrer bedre oversikt/kontroll på økonomien. 
Det økonomiske vedr. samlingene/aktivitetene isolert sett er noe varierende der vi har samlinger 
som går både i + og -. Samlinger som går i – må spesielt evalueres for å se på om det er mulig å 
gjøre ting på en annen måte for å unngå dette. 
Gode inntekter på fremleie av «Hovdenhuset». 
Gode inntekter på utleie av kretstrener til HSG. 
__________ 
 
2. Hintertux - status/informasjon. 
Kretstrener informerer om status. 
 
Ref./vedtak: 
Hitertux 2015 går som planlagt. 
Opplegget er som tidligere med utvidet og åpen samling. 
Utvidet i to uker og åpen i en uke. 
Utvidet reiser med fly. 
Åpen reiser med buss. 
Antall deltakere ligger rett i underkant av 100 totalt sett. 
Økonomisk ser det greit ut. 
__________ 
 
3. Pitztal 
Se utsendt info om Pitzalsamlingen. 
Kretstrener informerer. 
 
Forslag til vedtak: 
ARSK søker å gjennomføre Pitzalsamlingen i henhold til gjeldende samlingsplan, men med de 
justeringer kretstrener har foreslått i sin mail til AK. 
 



Ref./vedtak: 
HSG trekker seg uten forvarsel fra Pitztal samlingen. 
Økonomi og for stor totalbelastning på løpere er argumentene for at HSG ikke deltar. 
HSG reiser til Geilo. 
5 løpere fra kretsen er påmeldt. Dette er for lite. 
Kretstrener sender ut påminnelse og vi utvider fristen noen dager for å se om det kommer flere 
deltakere. Må ha ca. 10 deltakere for at samlingen skal gjennomføres. 
Ved fortsatt for få påmeldte avlyses samlingen og en søker å finne et alternativ til samlingen. 
 
Etter møtet ble Pitztalsamlingen avlyst og det jobbes nå med et alternativ på Geilo i samarbeid 
med HSG eller Telemark. 
__________ 
 
4. Årshjul – AK 
Kretsstyret har bestemt at ARSK skal lage en handlingsplan. 
Som en del av denne handlingsplanen skal hver komite lage sitt årshjul som kort viser oppgaver 
som skal gjøres i/av komiteen gjennom en sesong, og når disse skal/bør utføres. 
 
Forslag til vedtak: 
Årshjul vedtas som det er sendt ut fra kretstrener. 
 
Ref./vedtak: 
Årshjulet ble vedtatt som foreslått. 
Årshjulet skal være et levende dokument som justeres ved behov. 
__________ 
 
5. Terminliste – vedtak. 
Forslag til terminliste/samlingsplan er sendt ut til AK medlemmene til informasjon videre ut i sine 
klubber. Frist for tilbakemelding/innspill fra klubbene ble satt til 18. september. 
 
Forslag til vedtak: 
Forutsatt at det ikke er kommet inn tungtveiende elementer som gjør at vi må justere 
terminlisten/samlingsplanen vedtas samlingsplan/terminliste slik den ble sendt ut. 
 
Ref./vedtak: 
Terminlisten/Samlingsplan ble vedtatt med en justering. 
Haukelirennet flyttes til 27 – 28 februar. 
Terminlisten presenteres i Hintertux. 
__________ 
 
6. Forholdet mellom AK og klubbene - diskusjon/vedtak. 
Epost til klubbledere om et ønske om bedre kommunikasjon mellom AK og klubbene er sendt ut. 
Har pr i dag ikke fått noen tilbakemeldinger bortsett fra kontaktinfo om sportslig leder i Jæren og 
tilbakemelding fra Sandnes med ønske om at AK jobber med kostnadsreduserende tiltak og at 
informasjon fra AK til klubbene blir bedre. 
 
Forslag til vedtak: 
AK-medlemmene informerer om AK sin aktivitet ut i sine respektive klubber. Innkalling til AK 
møter skal for fremtiden sendes ut med en slik tidsfrist at AK medlemmene har tid til å samle 
innspill til sakslistens innhold fra sine respektive klubber før AK-møtet avholdes. Referat fra AK-
møter sendes ut så snart som mulig etter avholdt møte. 
AK sine medlemmer distribuerer disse ut i egne klubber. 
Forslag til saker som klubbene ønsker tatt opp i AK skal fremmes gjennom klubbens 
representant. Klubbens representant sender forslaget til AK-leder og saken tas opp på neste AK-
møte. 
 
 



Ref./vedtak: 
Saksliste til og referat fra fremtidige AK-møter legges ut på nett (Norges Skiforbund/Agder og 
Rogaland Skikrets). 
Saker som inneholder personalsaker eller andre sensitive opplysninger skal ikke offentliggjøres. 
Dette gjelder for både sakslister og referater. 
Sakslistene skal legges ut på nett i god tid før AK-møtet. En søker å overholde en tidsfrist på  ca. 
to uker. 
Saker som ønskes tatt opp på AK-møter SKAL meldes inn via klubbenes representant. 
Det henstilles også til at klubbens representanter informerer ut til sine respektive klubber. 
__________ 
 
7. Fordeling av oppgaver i AK - diskusjon/vedtak. 
Vi må fordele oppgaver/ansvarsområder i AK 
Ønsker en diskusjon på hvilke oppgaver/ansvarsområder 
vi egentlig trenger å ha og fordele i AK. 
 
Ref./vedtak: 
Med kretstrener ansatt i 100% stilling ivaretar denne de aller fleste av oppgavene som tidligere 
ble gjort av de forskjellige AK-medlemmene. Så lenge vi fortsatt har denne situasjonen og dette 
fungerer veldig bra ser AK ikke behov for å forandre dette. 
Det som AK-medlemmene må jobbe med parallelt med at kretstrener utfører sine oppgaver er 
inntektsbringende tiltak og tiltak som kan være med på å redusere kostander for den enkelte 
utøver. 
Hans Petter Solberg undersøker muligheten for å sette sponsorjakten ut til profesjonelle aktører 
på en slik måte at disse jobber på provisjonsbasis. Kretsen skal ikke påta seg økonomiske 
forpliktelser i en slik eventuell avtale. 
Ove N. Øye skal jobbe videre med en ide om å få redusere matkostnadene på samlinger. Dette 
vil utgjøre en reduksjon på ca. 80,- pr. person pr. døgn hvis en klarer å få realisert denne ideen. 
Oppgavefordeling i AK vil være oppe til kontinuerlig vurdering og justeres ved behov. 
Denne saken må ses i sammenheng med sak eventuelt - 1 og tas opp igjen på neste AK-møte. 
__________ 
 
8. Samarbeid ARSK/HSG - orientering. 
Kretstrener informerer om dagens situasjon og erfaringer med tanke på den samarbeidsavtalen 
ARSK og HSG har signert. 
HVA GJØR VI HER?? 
Avtalens tekst finner dere her: 
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/2/historisk-samarbeidsavtale-hsgskikretsen-alpint/ 

 
Ref./vedtak: 
Slik AK ser det fungerer ikke samarbeidet med HSG i henhold til avtalen. 
Kretstrener, AK-leder og kretsleder foretar en formell skriftlig henvendelse til ledelsen ved HSG 
der en belyser vår oppfatning av situasjonen. Vurdere et felles møte med ledelsen ved HSG. 
AK og kretstrener skal fortsette å jobbe på en slik måte at vi oppfyller vår del av avtalen. 
__________ 
 
9. Møteplan 
Se vedlagt forslag til møteplan for AK-møter. 
 
Forslag til vedtak: 
Møteplan vedtas slik den er foreslått. 
 
Ref./vedtak: 
Møteplanen ble vedtatt som foreslått. 
AK-leder kvalitetssikrer datoene slik at disse ikke kommer i konflikt med kretsens skiaktiviteter. 
__________ 
 

http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/2/historisk-samarbeidsavtale-hsgskikretsen-alpint/


 
Eventuelt – 1: 
Kostnader i forbindelse med klubbesøk i barmarksperioden. 
Forslag fra Plogen Skiklubb. 
For at ikke klubbesøkene skal bli uforholdsmessig kostbare for klubben foreslås det at prisen for 
et slikt besøk settes til 1 500,- pr. samling + dekning av kostnad for reise og opphold for 
kretstrener. Totalkostnaden fordeles da på totalantall deltakere uansett klubb. Ved for liten 
påmelding til slike klubbesøk, gjennomføres ikke besøket. 
Forslaget fra Plogen Skiklubb vedtas. 
 
Eventuelt – 2: 
Kretstrener er engasjert/valgt som varaordfører i Bykle kommune. Varaordførerens 
stillingsstørrelse antas å bli 40%. Kretstrener kommer tilbake til AK med utfyllende informasjon 
om hvilke konsekvenser dette vil få for hans engasjement som kretstrener. 
Når mer utfyllende info. fra kretstrener foreligger, må AK ta nødvendige grep i forhold til dette. 
 
 
 
Referent: 
AK-leder 

 


