
 
 

REFERAT AK-MØTER 2016 

Dag: Onsdag 

Dato: 25.01.2016 

Klokkeslett: 19:30 

Sted: Telefonmøte 

Møtt: 25.01.2016 Vibecke Håheim (Sauda), Ove N. Øye (Sauda), Hans Blattmann (Kretstrener), Kristin 
Auestad (Sandnes), Øivind Naper (Skiforeningen) og Hans Petter Solberg (Skiforeningen). 
 

Ikke møtt: 25.01.2016 
 

Ingen 

Forfall: 25.01.2016 
 

Helge Andersen, Eivind Skeie, Per Ove Tønnessen 

SAK NR.: DATO: SAK: ANSV.: FRIST: STATUS: 

1 25.01.2016 
 
 
 

Økonomi: 
Første utkast til regnskap for 2015 foreligger. 
Dette viser et stort underskudd. 
Dette er gjennomgått og det er funnet feil i 
føringen. 
Dette blir rettet opp og korrekt regnskap for 2015 
viser at alpint fikk litt mindre overskudd enn 
budsjettert, dette kan tilskrives lavere inntekter på 
samlinger enn opprinnelig budsjettert (færre 
samlinger) samt en stor pensjonsregning fra 
Skiforbundet. 
Overskudd for 2015: 42 279,24 
 

AK 
+ 

Kretstr. 

Fortløpende Åpen 
 

2 25.01.2016 
 

Ledervervet i AK: 
Leder fortsetter i sitt verv for den perioden denne er 
valg for. Deltakelse i den politiske delen av 
alpinmiljøet vil bli ivaretatt av AK. 
 

  Lukket 

3 25.01.2016 Oppgradering av «Hovdenhuset» i Krossdalen: 
Hovdenhuset er svært slitt, spesielt gjelder dette 
kjøkkenfasilitetene og dusjfasiliteter. 
AK ønsker å prioritere kjøkkenet, da dette blir brukt 
til all matlaging ved samlinger. Kjøkkenet slik det er i 
dag er nok på grensen til det forsvarlige med tanke 
på trygg matproduksjon.  
 
Huseier har på vår forespørsel bevilget inntil 
20 000,- til oppgradering. Disse 20 000,- går til 
fratrekk på husleien. 
 
Linn Wold (Jæren) har sagt seg villig til å være 
prosjektleder for oppgraderingen. 
Linn holder AK fortløpende oppdatert om fremdrift 
osv… 
Følgende aktiviteter ønskes gjennomført: 
1. Rive ut kjøkkeninnredning og vask. 
2. Vaske ned kjøkkenet. 
3. Pusse og flekke litt der dette er nødvendig før 
maling. 
4. Montere inn "ny" kjøkkeninnredning med 

AK  
+  

Linn 
Wold 

 Åpen 



 
 

benkeplate og vask. 
5. Vi må ta en sjekk på vann og avløp på kjøkkenet. 
6. Vi må ta en sjekk på det elektriske på kjøkkenet. 
 

4 25.01.2016 Forskuttering av penger til mesterskap (HL + LF): 
Det er dessverre blitt vanlig at hoteller og andre 
overnattingsfasisliteter krever forhåndsbetaling når 
vi booker overnatting til nevnte mesterskap. Frem til 
og med LF og HL 2016 har AK/Kretsstyret forskuttert 
denne forhåndsbetalingen. Dette dreier seg om 
betydelige beløp, opp mot 100 000,-. Dette tærer på 
AK/Kretsstyrer sin likviditet siden det er lang tid 
mellom booking/innbetaling skjer til AK/Kretsstyret 
får pengene tilbakebetalt fra klubbene. 
For fremtiden må vi gjøre en justering for å unngå at 
AK/Kretsstyret får likviditetsproblemer på grunn av 
denne forskutteringen. 
 
Vedtak: 
Forhåndspåmelding til AK ved kretstrener gjøres i 
god tid. Umiddelbart etter at forhåndspåmelding til 
AK er gjort og vi har fått kostnadsoversikten på plass 
sendes det ut faktura til klubbene i henhold til 
forhåndspåmeldingen. 
Eventuelle justeringer gjøres i etterkant av 
mesterskapene. 
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5 25.01.2016 Samlingsplan 2016: 
Samlingsplanen ble vedtatt slik den er foreslått. 
Det åpnes for en eventuell tidspunktjustering av 2. 
Fonnasamling i juni.  
 

AK  Lukket 

6 25.01.2016 Skipolitisk dokument: 
Skipolitisk dokument ble kjapt gjennomgått. 
Vibecke Håheim og Ove N. Øye går gjennom i 
fellesskap og foreslår viktige punkter det bør 
arbeides videre med. 
Disse punkter sendes til kretsleder innen 01.02.2016 
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VH 
og 
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01.02.2016 Åpen 

7 25.01.2016 Eventuelt: 
7.1 Samarbeid med Olympiatoppen: 
Søke å fortsette samarbeidet (barmark) med 
Olympiatoppen også etter at Ungdoms OL på 
Lillehammer er ferdig. 
Det er løpende kontakt med Olympiatoppens 
distrikstkontorer og det er et felles ønske/vilje til å 
fortsette samarbeidet i en eller annen form. 
AK + kretstrener jobber videre med dette. 
 
 
 
 
 
 

AK  Lukket 



 
 

 

Referent : 

AK-leder 

 

7.2 Utsettelse av kretsrenn/arrangement: 
Det er AK i samarbeid med Kretstrener som 
utarbeider og vedtar samlingsplan og terminlister. 
Samlingsplan og terminliste er forsøkt utarbeidet 
slik at det oppstår minst mulig konflikter med andre 
renn/arrangementer i egen og andre kretser. 
 
Vedtak: 
Eventuelle fremtidige utsettelser, avlysninger og 
flyttinger av kretsrenn/arrangementer skal 
informeres til og godkjennes av AK før dette 
eventuelt blir gjort. 
 

      

      

      




