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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2/2013-2015 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 25. SEPTEMBER 2013 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland, Stein Arne Alnæs, Georg Korody, Magnar Eide og  
                 Thor Gjelsvik  
Forfall:    Rolf Bryn  
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 28.08.2013  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 28.08.2013 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Anlegg 

 Stor anleggsaktiviteten i kretsen. Rune skal på befaring i Vardåsen (Asker), Solli (Asker) og     
     Greverud (Oppegård). 

 Rune deltok sammen med 4 andre fra Akershus på anleggsseminaret som NSF arrangerte     
     på Hamar.  

 ASK arrangerer anleggskveld i løpet av oktober. 
 
Hopp/kombinert 

 Jobber med terminliste for sesongen 2013-14. 

   Georg skal være rennleder under WC (kombinert) i Kollen og TD under NM storbakke på    
                Lillehammer. 

 Unge kombinertløpere har vært i Oberstdorf.  Jens Lurås Oftebro (Jardar) ble beste norske i   
  sin klasse. 

 
Kretsleder 

 NSF høstmøte i 18-20.10.  NB! Påmeldingsfrist 01.10. 
 

Integrering 

 Det skal gjennomføres et møte med NSF og Oslo Skikrets i høst. 
 
Alpint 

 AK har bedt Steffan Havnelid (breddeansvarlig i alpinadministrasjon) komme på første   
  møte i AK.  Man ønsker å diskutere HL og Telenorlekene. 

 Terminliste er ferdig og ligger ute på nettet. 
 

REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. 
 
 
HANDLINGSPLAN 
Punktet 1.5.  Skiidrett og funksjonshemmede og pkt. 3 Arrangement ble gjennomgått. De andre 
punktene tas på neste styremøte. Komiteene skal utarbeide tiltaksplaner og budsjett der de tar 
utgangspkt. i handlingsplanen som ble vedtatt på kretstinget.  Frist 15.11.2013. 
 
 



Sak 1-13/15: OPPSUMMERING AV SKIKRETSTINGET OG VÅRMØTENE PÅ ÅRÅSEN 
   Forslag på medlemmer til valgkomiteen og til kandidat som styremedlem (med 

ansvar for utøverutvikling). 
Vedtak :         Torgeir Moen er hopp/kombinert sin representant i valgkomiteen.  Vidar kontakter  

        Anita Holsve Olsen for vervet som styremedlem. Magnar og Stein Arne jobber       
        videre med kandidater til valgkomiteen. 

 
 
Sak 7-13/15:  AKERSHUS SKIKRETS ER 100 ÅR I 2014 

Rune hadde laget et forslag på flere typer markeringer som kan være aktuelle i 
forbindelse med jubileumet. Jubileumskomiteen tar dette med seg i sitt arbeid.  Det 
er ønskelig å utvide komiteen med to medlemmer (helst kvinner).  

    
 
Sak 8-13/15:  PROFILERING 

Rune har innhentet tilbud på beachflagg og bannere til bruk i forbindelse med 
jubileumet, arrangement og møter. 

 
Vedtak :  Det kjøpes inn 6 beachflagg og 2 rollups.  Rune innhenter tilbud fra flere  
   leverandører. 
 
 
Sak 11-13/15:  FORDELING AV KOMITETILSKUDD 
  I hovedstyrets budsjett for 2014 er det avsatt kr. 350 000 til tilskudd til komiteene.  
 
Vedtak:   Det fremlagte forslaget til fordeling tas til etterretning.  Det er ikke lenger lovpålagt 

at ASDL skal støttes av ASK.  Det gis derfor ikke lenger støtte direkte til ASDL.  ASDL 
kan søke HK om støtte. Tilskuddet til komiteene utbetales så snart tiltaksplaner og 
budsjett er godkjent. 

 
EVENTUELT 
 

a)  Møte med Sparebank1 
Vedtak :          Vidar og Thor tar et møte med hovedsponsor SB1. Komiteer som har tiltak som de  
  ønsker at vi skal diskutere med banken må spille inn dette snarest.  
 

b)  Arbeidsformen for styremøtene 
Vedtak :          På møtene skal være en kombinasjon av informasjon- og diskusjonssaker 
 
 
Neste styremøte: 
Onsdag 30.10 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen. 
 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


