
 
 
 
PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 3/2013-2015 PÅ IDRETTENS HUS, STRØMMEN 6. NOVEMBER 2014 
Tilstede:   Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland og Thor Gjelsvik 
 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 08.10.2014  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 08.10.2014 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Styret 
a) Vidar var til stede under høstmøte langrenn som ble arrangert på Gjerdrum.   
b) Vidar har vært til stede på et medlemsmøte i Skedsmo Skiklubb.  Det er interne stridigheter i  
         klubben. 
c) Nannestad Skiklubb har meldt seg ut og Norges miljø- og biovitenskaplige universitets Idrettslag  
        har meldt seg inn i NSF/ASK. 
 
Anlegg    
a) Dikemark IF har planer om rulleski løype.  Det er konflikt mellom skigruppa og  
        fotballgruppa som gjør at prosjektet har stoppet opp. 
b) Veldig mange anleggssaker nå.  Rune skal snakke med anleggskonsulenten i NSF Marit Gjerland    
         om hvordan dette kan organiseres. 
c) Rune og Thor skal ha møte med fylket og Marit Gjerland mandag 17.11.14.   
d) Det blir tidtagerbrikker for alle langrennsløpere 11 år og eldre f.o.m. sesongen 2014-15. 
 
REGNSKAP 
Tas på neste styremøte. 
 
SAK 4-13-15  UTØVERUTVIKLING 

 Søknad fra Ullensaker Skiklubb, hopp 
Vedtak:  Søknaden er ikke innen for kriteriene og blir derfor avslått. 
  
Sak 37-13/15: KRETSTING OG VÅRMØTER 2015 

 Programmet på vårens kretsting og vårmøter må diskuteres. Det blir dårlig tid hvis vi 
skal ha premieutdeling, kretsting og fagmøter på en kveld. Saken tas opp på  

   neste møte.  Komiteene bør diskutere saken før neste styremøte.  
 
Sak 38-13/15: STYRE- OG KOMITESEMINAR HØSTEN 2015 

Akershus Skikrets arrangerer styre- og komiteseminar lørdag til søndag tidlig høst 
2015.  
Vidar og Thor kommer opp med forslag på dato. 
 

Sak 39-13/15: ANTIDOPING-ARBEID I AKERSHUS SKIKRETS 
Kretsene skal lage en handlingsplan for sitt antidopingarbeid. Dette ble drøftet på 
kretsledermøte i høst. Grenene drøfter saken i komiteene.   Saken tas opp på  
neste møte. 
 
 



 

 

Sak 40-13/15: TEAM VEIDEKKE OSLOFJORD 
Oslo krever penger fra de andre kretsene for de administrative oppgaver de gjør for 
Team veidekke Oslofjord. Det har vært flere møter vedr. dette.  Lederen i Oslo 
Skikrets har laget et notat der han foreslår en fordeling mellom kretsene.  Det 
foreslås at de andre kretsene skal betale kr. 10-12000.-.  Vidar tar kontakt med leder 
av styringsgruppa Jorunn Nymo for å få en oppdatering. 
 

Sak 41-13/15: INTEGRERING 

 Fossum IF opptur ønsker å søke om utviklingsmidler.  Søknad kommer. 

 Jessheim videregående ønsker en skidag der de vil ha anledning til å prøve 
skiutstyr for funksjonshemmede.  Eline snakker med Vigdis Mørdre om dette. 

 Åpne dager i Hurdal skisenter. Vi inviterer til en åpen dag i siste halvdel av januar 
2015. 

 Treningene Lyn arrangerer i Oslo hadde 3-4 løpere i starten. Vet ikke hvor mange 
som er med nå. 

 
Sak 42-13/15: SKIING NORWAY 

Sponsorprosjektet er laget for å øke inntektene til NSF, kretser og klubber.  Her kan 
enkelt personer og bedrifter gå inn å støtte skiforbundet.  Det finnes to pakker. 
Medlem koster kr. 25 000 og gullpakke koster kr. 50 000.-.  Espen Bjervik presenterte 
Skiing Norway på høstmøte til langrenn.   
 
Skikretsen ønsker at klubbene i første rekke skal få muligheten til å selge disse 
pakkene.  Styret vil ikke gå aktivt ut og selge dette. 
 

 
EVENTUELT 

a) Valgkomiteen 2013-15 
Vidar tar kontakt med medlemmene i valgkomiteen slik at de får konstituert seg og 
slik at de kommer i gang med sitt arbeid fram mot skikretstinget 2015. 

b) Ledervervet i Stiftelsen Aktski 
Akershus Skikrets har blitt bedt om å overta ledervervet i stiftelsen Aktski Hurdal. 

Vedtak:             Akershus Skikrets har ingen kandidat til dette vervet. 
c) Løypekjøringseminar på Røros 
       Rune deltar på seminaret fra Akershus Skikrets. 
  

 
 
 
Neste møte: 
Styremøte onsdag 03.12 på Thon hotell Arena (Lillestrøm) 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


