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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5/2013-2015 PÅ THON HOTEL ARENA  4. DESEMBER 2013 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland, Stein Arne Alnæs, Rolf Bryn, Georg Korody, Espen 
Solbakken og Thor Gjelsvik  
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 30.10.2013  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 30.10.2013 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER 
Telemark 

 Det er gjennomført en breddesamling i regionsprosjektet (barmark). 

 Uttaksrenn på Skeikampen til WC. Ingen fra Akershus greide å kvalifisere seg. 

 Breddesamling på Gaustablikk. 
 
Anlegg 

 NSF, ASK og Oslo Skikrets har hatt et møte vedr.  markagrensen.  Skipresidenten og  
idrettspresidenten skal ha et møte med miljødepartementet.  Kretsene og NSF skal ha et nytt 
møte før jul. 

 Rune har vært på løypekjørerseminar på Golsfjellet. 

 ASK vil arrangere et løypekjørerseminar for klubbene i kretsen etter jul. 

 Møte i Nes med den nye anleggskonsulenten i NSF.  Akershus fylket og AIK var også representert  
 på møte. 
 
Kretsleder 

 Vidar og Thor har vært på et sponsormøte med SB1 Oslo og Akershus.  Vi venter på svar på vårt 
utkast til ny avtale. 

 Avtalen med Team Oslofjord er underskrevet.   
 
Integrering 

 NSF, ASK og Oslo Skikrets har hatt møte der det ble sett på hva som fins av tilbud og hva som det  
 er ønskelig å sette i gang.  

 Det er ønskelig å invitere UH til et renn i kretsen i alpint og langrenn.  

 Akershus og Oslo skal arrangere en miljøsamling første helga i mars i Hurdal. 
 
Langrenn 

 Team Akershus har hatt samling på Beitostølen med ca. 30 deltakere 
 
Hopp/kombinert 

 NM i kombinert ble gjennomført i Midtstuebakken og på Beito. 

 Første NC-renn denne sesongen ble arrangert i Vikersund. 

 Regionalt hopprosjekt i Oslo/Akershus/Østfold.  Kollenhopp har ansvaret for prosjektet. 
        Nytt møte før jul der en komite som skal etableres. 
 
 
 



Alpint 

 Jobber med å få på plass fartssamlinger for U14 og U16. 

 Tilrettelegging for TL og HL går for fullt. 

 Dønski er etablert som et skigymnas. 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 
Tiltaksplaner og budsjett for komiteene. 
 
Vedtak:     Tiltaksplaner og budsjett for komiteene behandles på styremøte i januar. 
 
Sak 1-13/15: UBESATTE VERV ETTER KRETSTINGET 2013. 
   Alle komiteene må ha en repr. i valgkomiteen.  Alpint og telemark må ha dette på 

plass til møte. 
   Vidar har snakket med Anita Holsve Olsen om styrevervet men hun har sagt nei. 
 
Vedtak:   Mette Skyrud fra alpint og Bjarne Ringstad fra telemark går inn i valgkomiteen.  Det 

jobbes videre med å få på plass det styremedlemmet som mangler. 
 
SAK 4-13-15  UTØVERUTVIKLING  

 Søknad fra ASDL 

 Søknader fra Fossum IF opptur 
 
Vedtak:  Det bevilges en støtte på kr. 10 000.- til ASDL.  For framtiden må ASDL søke HK om 

støtte.   
Søknaden fra Fossum IF opptur, som gjelder støtte til trenere i forbindelse med 
alpinaktivitet for funksjonshemmede støttes med kr. 4950.- (50% av samlede 
utgifter).   

  Søknaden fra Fossum IF opptur om støtte til utdanning av trenere avslås i denne 
omgang på grunn av for dårlig dokumentasjon. 

 
Sak 7-13/15:  AKERSHUS SKIKRETS ER 100 ÅR I 2014 
Vedtak :  Det legges opp til to typer jubileumsarrangement: 

1. Markering på et renn i hver gren.  
 25.01 Jardarrennet hopp 
 26.01 KM langrenn Ås 
 01.02 Norges Cup telemark  
 02.02 Lommedalens alpin cup 

Styret skal være tilstede på alle arrangementene og det skal lages profilerings-
materiell som brukes på arrangementene. Rune bestiller beach flagg.  Det skal 
også produseres en minnepremie som skal deles ut til alle deltakerne. 
2. Vårmøte 24.05.14 

 Felles vårmøte med middag. 
 Det Inviteres gjester fra NSF, AIK, kommuner, fylket, æresmedlemmer, 

tidligere leder osv. 
 
Sak 16-13/15: REVIDERT HÅNDBOK FOR SKIKRETSEN 
   Saken utsettes til møte i januar 
 
 
 



 
Sak 17-13/15: FASTSETTE MØTEDAGER FOR KRETSSTYRET 1. HALVÅR 2014 

Inst. Møtedager 1. halvår 2014 

 Styremøte onsdag 08.01 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 AU-møte onsdag 05.02 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 3) 

 Styremøte onsdag 05.03 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 Styremøte onsdag 09.04 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 Felles vårmøte lørdag 24.05 
 

Vedtak:   Som innstillingen 
 
Sak 18-13/15: VALG AV NY LEDER ALPINKOMITEEN ASK 
   Magnar Eide har trukket seg som leder i alpinkomiteen ASK. 
 
Vedtak:   Espen Solbakken ble valgt som ny leder av alpinkomiteen. 
 
 
EVENTUELT 

a) Startkontingenter og treningsavgifter  
Det er vanskelig å få gjennomført samlinger i alpint i fartsdisiplinene med de 
treningsavgiftene som er vedtatt av skistyret. 

 
Vedtak: Saken tas opp på NSFs vårmøte i Loen. 
 
 
 
Neste styremøte: 
Onsdag 8.1 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen 
 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


