
 
 
PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 1/2013-2015 PÅ IDRETTENS HUS, STRØMMEN 12. FEBRUAR 2014 
Tilstede:   Vidar Ruud, Rune Åslund og Thor Gjelsvik 
Forfall: Eline Egeland  
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 08.012014  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 08.01.2014 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Styret 

 Vidar har vært til stede under KM langrenn som Ås IL arrangerte i Drøbak.  Han var også til stede 
under Jardarrennet i hopp og kombinert.  Begge rennene var en del av skikretsens 100 års 
jubileum. 

 Jubileumshalser er også sendt til arrangementene til Hagahogget Låmlag og Lommedalens IL 
alpint. 

 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet for 2013 tas til etterretning.  Regnskapet viser et overskudd på ca. kr. 
288 000.-. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
SAK 4-13-15  UTØVERUTVIKLING 

 Søknader fra Fossum IF opptur.   
Vedtak:  Søknaden fra Fossum IF opptur støttes med kr. 3 600.-. (50 % av kr. 17 100 minus 

kr. 4 950.- (som er utbetalt tidligere). 
 
Sak 7-13/15:  AKERSHUS SKIKRETS ER 100 ÅR I 2014 

Det legges opp til en jubileumsfeiring i forbindelse med vårmøte som skal være på 
Thon hotell Arena på Lillestrøm lørdag 24.05i. Vidar har gjort avtale med Thor 
Gotaas om foredrag om skisportens historie. 

Vedtak:   Følgende skal inviteres i tillegg til kretsens klubber: 
Norges Skiforbund, Akershus Fylke, Akershus Idrettskrets, nabo skikretser (Oslo, 
Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), æresmedlemmer og olympiske- og 
verdensmestere fra Akershus.  
Invitasjoner sendes ut før 01.04.  SU innen 01.05.   
Det bestilles 250 jubileumspins. 

 
   Foreløpig program: 
   kl. 1500 - 1700  Grenvise vårmøter  
   kl. 1700 - 1800  Felles vårmøte, foredrag Thor Gotaas 
   kl. 1830 -  Middag   
  
   Fordeling av oppgaver: 
   Vidar: 

 Lager oversikt over olympiske- og verdensmestere fra Akershus 

 Lager oversikt over æresmedlemmer (her mangler vi oversikt fra Asker og 
Bærum) 



 

 

 Kontakter avis(er) i Follo for å få blest om jubileumet. 
 

   Rune: 

 Kontakter Romerikes Blad og Asker & Bærum Budstikke for å få blest om 
jubileumet. 

 Toastmaster under middagen. 
 
   Thor: 

 Bestiller 250 stk jubileums pins. 

 Lager invitasjon og sørger for at den er sendt ut innen 01.04.   
 
Sak 18-13/15: IDRETTSREGISTRERINGEN 

Idrettsregistreringen er stengt for klubbene.  Vi har ca. 1500 færre medlemmer i 
2013 i forhold til 2012.  Flere klubber må kontaktes for å få inn riktige tall. 

Vedtak:   Arbeidsutvalget kontakter de som mangler og som har stort avvik i forhold til 
registreringen i 2012. Thor lager en fordeling og en oversikt over de som skal være 
registrert. 
 

Sak 22-13/15: SKI CART – GIS BORT 
Skikretsen har minst 5 skicarter i Hurdal som vi ikke bruker.  Vi har fått en 
henvendelse fra en som ønsker å overta disse. 

Vedtak: Akershus Skikrets gir bort fem av ski cartene som står i Aktski bygget i Hurdal. 
 
Sak 23-13/15: BUDSJETT 2014 

Det er utarbeidet forslag til budsjett for komiteene.   Langrenn har meldt tilbake om 
endringer.  De andre komiteene jobber videre med sine budsjett. 

 
Sak 23-13/15: LILLESTRØM SKISPRINT 26.03.2014 

 BDO i samarbeid med skikretsen og tre klubber på Romerike skal arrangere Lillestrøm    
Skisprint onsdag 26.03.2014. Akershus Skikrets har mulighet til å markere seg under 
arrangementet. 

Vedtak:   Vi vil benytte anledning til å hedre deltakerne fra Akershus som presterte meget 
bra under VM junior i Italia.  Vidar ønsker å delta på møter i arrangements- 
komiteen.  

 
EVENTUELT 

a) Dekking av flybilletter ifm. avlyst miljøsamling 
Noen av de som var påmeldt på miljøsamlingen, som vi avlyste, har hatt utgifter til 
flybilletter som de ikke har kunnet benytte.  De har søkt ASK om dekking av disse 
utgiftene. 

Vedtak:    ASK dekker inntil 50 % av kostandene til ubenyttede flybilletter.   
 

b) Nytt skigymnas ved Bjørkelangen videregående skole 
Vedtak:         Vidar inviterer seg til et møte med skolen der man ser på hvordan vi kan 

samarbeide.   

 
 

Neste møte: 
Styremøte onsdag 05.03 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


