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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2013-2015 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 30. OKTOBER 2013 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland, Stein Arne Alnæs, Rolf Bryn og Thor Gjelsvik  
Forfall:     Georg Korody og Magnar Eide 
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 25.09.2013  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 25.09.2013 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Anlegg 

 Har vært på 5 befaringer siden forrige møte.   

 Utfordring er å få nyanlegg inn på kommunenes reguleringsplaner.  

 Rune skal delta på løypekjørerkurs på Storefjell. 

 Oddleif Dahlen inviteres til møte med NSF anleggskonsulent i Nes skianlegg. 
 
Kretsleder 

 Har deltatt på høstmøte til ASDL på Sørmarka. 

 Kretsledermøte på Helsfyr.  Bredde og frafall var hovedsak.  

 Viktig at kretsene påvirker politikerne slik at det blir gitt statsgaranti til OL 2022. Avgjørelsen skal   
 tas våren 2014. 
 
Integrering 

 Det skal være et møte med Akershus Skikrets, Oslo Skikrets og NSF. Eline og Thor deltar fra ASK. 
 
Langrenn 

 Team Akershus skal ha samling på Beitostølen i november. 
 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 
De siste punktene ble gjennomgått.  
Minner om at komiteene skal utarbeide tiltaksplaner og budsjett der de tar utgangspkt. i handlings-
planen som ble vedtatt på kretstinget.  Frist 15.11.2013. 
 
Sak 1-13/15: UBESATTE VERV ETTER KRETSTINGET 2013. 

Valgkomite (så langt): Torgeir Moen  (HKK) og Hege Gry Solheim (LK) 
 
Vedtak:   Alle komiteene må ha en repr. i valgkomiteen. Alpint og telemark må ha dette på 

plass til neste møte. 
 
 
 



Sak 12-13/15: SAMARBEIDSAVTALE «TEAM VEIDEKKE OSLOFJORD» 
Stein Arne redegjorde for samarbeidsavtalen.  Hvert team får 1 mill. i 
sponsorinntekter fra NSF.  Det skal skaffes kr. 300 000.- i lokale sponsoravtaler. Hver 
krets skal betale en egenandel på kr. 30 000.-. 

 
Vedtak:   Kretsens egenandel dekkes over langrennskomiteens budsjett. 
   
Sak 13-13/15: BREDDE OG FRAFALL I SKIIDRETTEN 

Dette var tema på NSFs høstmøte.  Noen grener sliter med for tidlige spesialisering. 
Alpint jobber med å få bort kvalik renn i AL og HL.   
Telemark må fortsatt ha fokus på lek og moro.   
Frafallet i langrenn er stort.  Ung i sporet er et bra tiltak. Mange kretser har 
ungdomsrepr. i sinelangrennskomiteer. 

 
Sak 14-13/15: NSF SKITING 2016 – VERTSKAP 

Søknadsfrist for å være vertskap for NSF skiting i 2016 er mars 2014.  Skal Akershus 
søke? 

 
Vedtak:   Saken utsettes.    
 
Sak 15-13/15:  SOSIALE MEDIER  

Adm. sjefen gjennomgikk den ny hjemmesiden som skal lanseres i første del av 
november.    Komiteene må diskutere hvordan de skal ta i bruk sosiale medier. 

 
Sak 16-13/15: REVIDERT HÅNDBOK FOR SKIKRETSEN 

Vidar og Thor har gjennomgått håndboken og oppdatert alt innhold. 
   

Vedtak:    Tar opp igjen saken på neste styremøte da alle har hatt anledning til å lese 
igjennom den reviderte håndboken. 

 
EVENTUELT 

a) Møte med Sparebank1 
 Vidar og Thor har avtalt møte med vår sponsor SB1.   
 

b) Holmenkollrennene  
 HK trenger tråkkere i hoppbakken i forbindelse med WC-rennene. 
 

c) Julemøte 
 Thor finner et egnet stede der vi kan ha styremøte og også spise middag. Møte er onsdag     
   4.12. 

  
d) Jubileumsrenn 

  Jubileumsrennene blir arrangert helgene 25-26.01 og 01-02.02.   
 

e) E-post fra Harald Blakseth vedr. endring av støtten til ASDL 
 Georg har svart leder av ASDL på vegne av ASK. 
 

f) Søknad om midler til Romerikshopp 
Romerikshopp har søkt kretsen om utviklingsmidler. 

Vedtak: Romerikshopp innvilges kr. 9 000.- i støtte.  
 
Neste styremøte: 
Onsdag 4.12 kl. 1700 (Julemøte) på Thon hotell, Lillestrøm. 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


