
AK- MØTE_18.11.2015 
 
 
Det innkalles med dette til AK-møte som følger: 
 
Dato: 18.11.2015 
Dag: Onsdag 
Klokkeslett: 19:30 
Sted: Telefonmøte 
 

Agenda: 
 
1. Økonomi. 

Orientering fra kretstrener om økonomisk status. 
Disponering av budsjettposten UTSTYR for 2015. 
 
2. Fordeling av oppgaver i AK - diskusjon/vedtak (sak 7. på AK-møte den 21.09.2015). 
Sak 2. må ses i sammenheng med sak 4 under.  
Informasjon fra Hans Petter Solberg vedrørende status på å sette ut sponsorjakt til profesjonelle 
aktører på provisjonsbasis. 
Informasjon fra Ove N. Øye vedrørende status på å få til reduksjon på matkostnader på samlinger. 
 
3. Samarbeid ARSK/HSG – orientering (sak 8. på AK-møte den 21.09.2015) 
Ny daglig leder ved HSG har sendt ut en mail der han kommenterer referatet fra AK-møtet fra 
21.09.2015, sak nr. 8. I sin kommentar understreker han at han ønsker å få samarbeidet til å fungere 
for begge parter og inviterer til et felles møte mellom krets og HSG. 
 
4. Kretstreners engasjement som varaordfører i 40% stilling i Bykle kommune. 
Kretstrener informerer AK om hvordan fremtiden vil se ut vedrørende en kombinasjon av 
varaordførerjobben og kretstrenerjobben. Hvilke konsekvenser vil dette få for kretsens sportslige 
opplegg? 
 
5. Arbeidsklær til kretstrener 
Det er nå ca. 4 år siden kretstrener fikk nye arbeidsklær. 
Nåværende klær er slitt og bør/må erstattes med nye. 
 
Forslag til vedtak:  
Det innhentes pris på arbeidsklær til kretstrener. 
Pristilbud, kvalitet og funksjonalitet vurderes opp mot hvilke behov arbeidsklær skal dekke. 
Det kjøpes inn nye arbeidsklær i henhold til dette. 
 
6. Hintertux 2015 - Evaluering. 
- Sportslig. 
- Sosialt. 
- Boforhold. 
- Økonomi (resultat osv…) 
- Reise. 
- Tilbakemeldinger fra klubbene. 
- Annet. 
- Eventuelle justeringer/forandringer til neste år. 
 
 
 



7. Kretsopplegg (skisamlinger/trening) og lojalitet til dette opplegget. 
Diskusjon rundt kretsens samlingsopplegg og lojalitet (klubb/person) til dette. 
 
Forslag til vedtak: 
AK henstiller til kretsens klubber å forholde seg lojalt til og å støtte opp om det samlingsopplegget 
som er vedtatt. 
 
8. Region-TD 
Orientering fra region-TD. 
TD-oppsett for 2015/2016 sesongen. 
 
9. Integrering 
AK må velge vår integreringsansvarlig. 
 
10. Eventuelt/Innkommende saker. 
HL / LF 2016 – Organisering av disse mesterskapene. 
Hva gjør kretstrener og hva må foresatte selv ta ansvar for? 
 
 
Mvh 
AK-leder 
 


