Referat møte i Hopp og Kombinertkomiteen i Akershus Skikrets
Sted: Det Norske Veritas, Høvik
Tid: 9. oktober 2013, kl. 18:00
Tilstede: Georg Kórody, Per Willy Buffelen, Henrik Luis Rogne og Odd Hyttebakk ASDL
Fraværende: Hans Georg Selmer
Godkjenning referat fra forrige møte 9/6:
- Referatet gjennomgått og godkjent.
Referatsaker:
- Georg refererte fra kretsstyremøtet avholdt uke 25/9. Kort gjennomgang av tildeling til
HKK –, 26.000 til hopp og 14.000 til kombinert totalt Kr 40.000. Kretsen feirer til
nest år 100 års jubileum, det oppfordres til å avholde jubileumsrenn.
Sak 6-13/15. Terminlisten
- Det har kommet inn totalt 3 rennsøknader i kretsen, Jardar, Skimt og Fossum -2 renn
(Skimt/Fossum) faller på samme helg som ansees uheldig i forhold til deltakelse og
arrangement. Til våren 2014 inviteres alle klubber i kretsen til et sesong
oppsummerings møte, hvor også terminlisten for sesongen 2014/15 planlegges i
fellesskap med klubben. Intensjon er å samkjøre renn for kommende sesong. Det vil
bli tildelt helger etter hva som er ledig om der ikke er oppmøte eller kommunisert
ønsker fra klubbene i forkant av møtet. (Avhengig av utfall i 7-13/15 utarbeides det en
e-post til de respektive klubber med oppfordring til dialog for satt renn på forskjellige
helger. Vedlagt e-posten sendes også nasjonal terminliste)
Sak 7-13/15. Kretssamling:
- Det har blitt foreslått å holde en kretssamling – Under diskusjonen kom det fram
forslag om å avholde kretssamling i Hurdal helgen 8-9 februar. Vedtak: det sendes en
e-post til de respektive (involverte) klubber – med forslag om å avholde kretssamling
som erstatning for egne klubbrenn med aktiv deltakelse fra de respektive klubber. Det
utarbeides en fordelingsnøkkel på inntekter og må nedsettes en komite.
Sak 8-13/15. Handlingsplanen
- Denne sendes ut utkast til handlingsplan til HKK og de enkelte bes om å melde tilbake
på denne.

Sak 9-13/15. Bekledning:
- Det sendes ut informasjon om type jakke/pris til vurdering av HKK – Deretter
stemmes det per e-post om vi skal gå til innkjøp av dette eller ikke.

Eventuelt:
- Det ble sendt ut en e-post til klubbene i sommer med en oppfordring til klubbene om å
komme med innspill til HKK om hva det skal fokuseres på og arbeides med i
perioden. P.T har det ikke kommet tilbakemeldinger på denne e-posten.
For Hopp og Kombinertkomiteen i Akershus
Fritz Jakob Fredriksen
Høvik 9.10.2013

