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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2013-2015 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 12. JUNI 2013 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Rolf Bryn, Roar Seim Larsen, Stein Arne Alnæs, Georg Korody      
                 og Thor Gjelsvik  
Forfall:    Magnar Eide 
 
Det nye styret ble presentert. 
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 10.04.2013.  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 10.04.2013 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 

a) Store mesterskap som skal arrangeres i Norge. 
o VM alpint for junior i 2015 
o VM telemark for junior 2014 

b) Utlysning av midler til breddeaktivitet for funksjonshemmede.  Frist 20.08.13. 
c) Informasjonsmøte om skianlegg ved Vestmarksetra.   

Vedtak:  Rune representerer ASK på møte. 
d) Oppdatering av kretskontakter integrering. Vi svarer så fort vi har dette på plass. 

 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. Minner om at styremedlemmer får dekket 
kjøregodtgjørelse (etter statens satser) og Skisport. 
 
HANDLINGSPLAN 
Tas på neste styremøte 

 
SAK 1-13/15 OPPSUMMERING AV SKIKRETSTINGET OG VÅRMØTENE PÅ ÅRÅSEN 

Følgende verv er ikke besatt: 2 representanter til styret, hele valgkomiteen og et 
medlem i kontrollkomiteen.  
Gjennomføringen av tinget må forbedres.  Det ble for liten tid til vårmøtene. 
 

Vedtak: Vidar og Thor tar kontakt med Eline Egeland vedr. vervet som styremedlem med 
ansvar for integrering. (Roar fortsetter inntil ny integreringsansvarlig er på plass.) 
Hver grenkomiteene finner en representant til valgkomiteen.  Frist neste 
styremøte.  Alle har ansvar for å komme med forslag på kandidat som styremedlem 
med ansvar for utøverutvikling.  Vedkommende bør være ei jente som ikke tilhører 
langrenn.    
 

SAK 2-13/15 KRETSLEDERMØTE OG VÅRMØTER PÅ GARDERMOEN 
De som hadde vært på møtene på Gardermoen ga en kort oppsummering. 

  Langrenn:  

 Mye standard vårmøte saker. 
 NC-listen for sesongen 2013-14 er klar. 



 
Anlegg: 

 Anleggsplan skal på plass i alle kretser. 

 Anleggskonsulent blir ansatt i skiforbundet sommeren 2013. 
 
Telemark: 

 Regionsatsing og breddeaktiviteter var viktige temaer 
 

Hopp: 

 I neste års NC blir det færre renn. 

 FIS kritiske til gjennomføring av flere WC-renn i Norge. 

 Hopp vil ikke ha tradisjonelt høstmøte i år.  Det blir isteden regionmøter  
 
  Kretsledermøte 

 Stillingsinstruks for tillitsvalgte. 

 Samspill ansatt og styret.  Skal jobbes med i kretsene og presenteres på 
høstmøte. 

 
 
SAK 3-13/15 AVVIKLING AV STIFTELSEN AKTSKI HURDAL. 

 Det er de 2-3 siste årene vært liten eller ingen aktivitet i bygget til Aktski Stiftelsen og 
mye tyder på at det ikke vil være mulig med fortsatt forsvarlig økonomisk drift som 
en stiftelse.  Det vurderes derfor å legge ned stiftelsen og opprette en forening som 
overtar driften.   Det har vært tatt kontakt med kulturdepartementet for å få en 
avklaring rundt spillemidler og en evt. endring av eierstrukturen.  Muntlig har man 
fått tilbakemelding om at dette kan gjøres, men at det må være en forening tilsluttet 
NIF som overtar som eier. 

 
Vedtak:    Vi avventer en skriftlig tilbakemelding fra departementet. Det ses på som lite 

aktuelt å opprette en ny klubb.  Det som kan være aktuelt er å overføre eierskapet 
til en allerede eksisterende klubb (f.eks. Fremad Hurdal). 

 
SAK 4-13-15  UTØVERUTVIKLING - SØKNAD GJERDRUM 
  Gjerdrum IL søker om støtte til trenerkurs arrangert i Gjerdrum. 
 
Vedtak:  Søknaden avslås i denne omgang.  Klubben bes om å dokumentere sine utgifter 

bedre. 
 
SAK 5-13/15 FASTSETTE FASTE MØTEDAGER FOR KRETSSTYRET HØSTEN 2013 
   
Vedtak:  Møteplan høsten 2013 

Onsdag 28.08  
Onsdag 25.09  

  Onsdag 30.10  
  Onsdag 04.12 

 Alle møtene er på Idrettens Hus, Strømmen kl. 1700. Det vurderes om enkelte av 
møtene blir AU-møter. 

 
EVENTUELT 

a. Team Oslo fjord  
Teamet vil ikke komme i gang neste sesong, det mangler både økonomi og løpere.   
Det jobbes videre for å få på plass et team for sesongen 2014-15. 

 
b. Team Akershus for junior- og seniorløpere langrenn.   

Brei satsing. 25 deltakere på første samling. 



 
 

 
c. Premiering distansekort på nett 

Akershus har mange klubber, skoler og barnehager som har blitt premiert i 
forbindelse med distansekort på nett.  
 

Vedtak:   Premiene til klubbene deles ut på høstmøte til langrenn.  Premiene til skolene og 
barnehagene deles ut etter ferien. Saken tas opp på møte i august. 

 
d. Akershus Skikrets er 100 år i 2014 

Vedtak:   Saken tas på møte i august. 
    

e. Profilering 
Vedtak:   Saken tas på møte i august. 
 

f. Anleggskomiteen (en fra langrenn og hopp) 
Vedtak:   Rolf Hennum (hopp) og Jorunn Nymo (langrenn) fortsetter i anleggskomiteen. 

 
 

 
Neste styremøte: 
Onsdag 28.08 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen. 
 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 
 


