
 
Langrennskomiteen Akershus Skikrets 

PROTOKOLL FRA LK-MØTE NR 1 2018/2019 
6.6.2018, Idrettens hus Strømmen 

 

Til stede: Emilie Johanne Hagen, Ole Jonny Gigernes, Heidi Tjernshaugen, Sten Are Storvik 

Grønvold, John Harald Amundsen og Iben Berntzen 
 

Forfall: Ingvar Sperstad 

 
 

DAGSORDEN  

 

1. Presentasjon av nye LK  

a. Mette Myrvold Thorud og Ole Einar Borgaard har søkt om avløsning for sitt verv i 

LK før deres perioden er over ved kretstinget våren 2019.  

b. ASK sitt styre har gitt LK lov til å hente inn to vikarer inn i LK i perioden fram til 

kretstinget våren 2019. Valgkomiteen innstilte John Harald Amundsen og Iben 

Berntzen (ungdomsrepresentant).  

 

2. Referater LK og ASK 

a. LK medlemmene bes orientere seg om referatene til ASK som legges ut i Admin 

Control.  

b. Referat fra LK møtene sendes ut til godkjenning i etterkant av møtene før publisering 

på nettsiden.  

 

3. Terminliste 2018/2019 - Gjennomgang av innkommende søknader 

a. Dag orienterte om innkommende søknader innen fristen. 

b. Dag avholder et møte med Oslo før ferien for å avstemme terminlisten.  

c. Dag setter opp utkast til terminliste til LK møte i august.  

 

4. Oppgavefordeling LK 2018/2019 

a. Gikk gjennom oppgavefordeling fra 2017/2018.  

b. LK medlemmene kom med sine ønsker om ansvarsområder og oppgaveområder.  

c. Ole Jonny setter opp forslag til oppgavefordeling og legger ut på Admin Control.  

 

5. Oppsummering Vårmøte Akershus 

a. Sette opp og sende ut 2 stk QuestBack; en rettet mot utøvere og en rettet mot 

klubbledere vedr antall renn i Sparebank 1 Cup 13-14 år.  

 

6. Oppsummering Vårmøte/Ting Norges Skiforbund 

a. Ole Jonny og Sten Are orienterte kort fra gren møte langrenn under vårmøte og ting i 

Stavanger.  

 

7. Evt.  

a. Søknad om støtte til skisamling 



i. Som informert om på tidligere vår- og høst- møter med klubbene igjennom 

flere år, så støtter vi samlinger som gir et tilbud til løpere i hele kretsen eller 

en gitt region i kretsen og som da er åpne for alle. Gjerne da med innbydelse 

på våre nettsider og innbydelse ut fra kretskontoret ut til hele kretsen eller en 

gitt region. Da støtter vi med inntil kr 5000,- for dokumenterte utgifter og med 

bakgrunn i en søknad med et budsjett som godkjennes på forhånd. Det må 

også lages en rapport med bilder som sendes til kretsen før støtten utbetales.  

Slik samlingen er organisert, kan vi dessverre ikke gi tilskudd. 

 

b. Ny sponsor 15-16 cup 

i. LK Oslo har fått inn en aktør som er interessert i å gå inn som sponsor for 15-

16 cup’en fra neste sesong. LK Oslo holder i saken og informerer oss om 

videre framdrift.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Akershus Skikrets – Langrennskomiteen 

 

 

 

Ole Jonny Gigernes(s) 

leder 

 


