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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 11/2013-2015 PÅ THON HOTEL ARENA 3. DESEMBER 2014 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland,  Rolf Bryn, Georg Korody, Espen Solbakken og Thor 
Gjelsvik  
Forfall: Stein Arne Alnæs 
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA AU-MØTE 06.11.2014 
Vedtak:   Protokollen fra AU-møte 06.11.2013 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Telemark 

 Rolf og Vidar har hatt møte med Håkon Wibstad (leder Freestylekomiteen NSF).  Etter møte har  
Rolf vært i kontakt med noen sentrale personer i freestyle miljøet.  Venter på tilbakemelding. 

 Telemark samarbeider godt med miljøet i Oslo. 

 Klubbene sliter med rekrutteringen. 

 Det skal arrangeres NC- renn i Vardåsen og NM i Wyller til vinteren 

 Regionsamling barmark er gjennomført. 
 
Anlegg 

 Rune og Thor har vært på møte i fylkeskommunen.  Her var også anleggskonsulenten i NSF til  
stede.  Anleggssituasjonen for skisporten i Akershus ble diskutert.  Man ser behov for å styrke 
støtten til klubbene. 

o Fylkesadministrasjonen ønsker at Akershus skal være et pilotfylke for rulleskianlegg. 
o Det bør vurderes å opprette en prosjektstilling (anlegg) i ASK. 

 AIKs særkretsmøte har anlegg som en hovedsak.  Rune vil, i tillegg til Vidar, delta på dette møte.   

 Det foreligger planer om 10 rulleskianlegg i kretsen 

 Rune har deltatt på løypekjørerseminar på Røros. 

 NSF sentralt jobber med markasaken og vernesaken i Oslomarka. 
 
Integrering 

 Det blir åpen dag i Hurdal Skisenter 25.01.15. 

 Jessheim videregående ønsker en skidag der de vil ha anledning til å prøve skiutstyr for 
funksjonshemmede. Bardum er positive til å stille med utstyr. 

 
Hopp/kombinert 

 Det har nå blitt bestemt at samarbeidsprosjektet (Oslo, Akershus og Østfold) skal styres av  
kretsenes hoppkomiteer. 

 Det er nedsatt et interimsstyre.  Det er berammet et nytt møte den 08.12. 

 Regionscupen er terminfestet.  Det blir fire renn denne sesongen. 

 Det vil bli arrangert felles KM for de tre kretsene i Linnerudkollen. 
 
Alpint 

 Det har nå kommet snø i nærliggende områder (Geilo og Hemsedal). 

 Det skal arrangeres renn i Trysil til uka. 

 Påmeldingen til HL og TL er ferdig.  Det blir ikke jakker til utøverne denne sesongen. Dette gjøres  
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for å redusere utgiftene. 

 Dønski videregående skole har markedsført sitt alpintilbud i høst.  De har fått mange søkere.  
 Skolen vil få støtte til sitt alpintilbud fra Akershus fylke. 

 Det vil bli arrangert fartssamling både for TL og HL i Uvdal. 

 Det har blitt startet et samarbeid med Oslo for å se på muligheten for å arrangere HL teknisk i  
2016. 

 NSF har publisert en langsiktig utviklingsplan for alpint.   
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 
Tiltaksplaner og budsjett for komiteene. 
Vedtak:    Komiteenes tiltaksplaner og budsjett ble godkjent 
 
SAK 4-13-15  UTØVERUTVIKLING - SØKNAD 

 To søknader fra Fossum IF opptur. 
 
Vedtak:  Søknadene støttes med tilsammen kr. 15 850,- (langrenn 5850,- og alpint kr.  

10000.-). Pengene blir utbetalt så snart vi har mottatt rapporter for tiltakene som 
ble gjennomført sesongen 2013-14.   

 
Sak 17-13/15: FASTSETTE MØTEDAGER FOR KRETSSTYRET 1. HALVÅR 2015 

Inst. Møtedager 1. halvår 2015 

 onsdag 07.01 kl. 1700 styremøte, Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 04.02 kl. 1700 styremøte, Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 04.03 kl. 1700 styremøte, Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 08.04 kl. 1700 styremøte, Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 20.05 kl. 1800 Skikretsting og vårfagmøter 
 
Vedtak:   Som innstillingen.   

Komiteene må til neste møte diskutere programmet for kretsting og vårfagmøter. 
Hvordan skal vi få tid til alt på en kveld? Det ønskes også forslag på  kandidater til 
dirigentjobben under tinget. 

 
Sak 38-13/15:  STYRE- OG KOMITESEMINAR HØSTEN 2015 
Vedtak:   Styret- og komiteseminaret blir på Thon hotel Arena, Lillestrøm 12-13.09.14. 
    
Sak 39-13/15:    ANTIDOPING-ARBEID I AKERSHUS SKIKRETS 

Kretsene skal lage en handlingsplan for sitt antidopingarbeid. Dette ble drøftet på 
kretsledermøte i høst. 
 

Vedtak:      Følgende punkter inngår i handlingsplanen for Akershus Skikrets antidoping-  
arbeid: 

 En ansvarlig utpekes i kretsstyret.  Vidar er ansvarlig i ASK. 

 Alle styremedlemmene i skikretsen skal gjennomføre ren utøver. 

 Det legges ut informasjon på kretsens hjemmeside. 

 Alle klubber med aktive løpere skal ha gjennomført rent IL i løpet av 
sesongen 2015-16. 

 
 
 

 



Sak 40-13/15: TEAM VEIDEKKE OSLOFJORD 
Oslo Skikrets har krevd 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.-.  
Det har ikke vært noe flere henvendelser i denne saken nå. 

 
EVENTUELT 

a) Skitilbudet ved Bjørkelangen videregående er i gang. 
b) Det sees på muligheten til å produsere klistremerker og  broderte merker med 

kretsens logo. 
c) Vidar og Thor skal ha møte med banksjefen i Sparebank1, Strømmen torsdag 

18.12.14. Det ønskes innspill fra komiteene før møte med SB1. Nåværende avtale 
sendes ut til komitelederne. 

d) Mangenfjellet Turlag har søkt om medlemskap i NSF/ASK. 
Vedtak:         Søknaden fra Mangenfjellet Turlag støttes. 
 
 
Neste styremøte: 
Onsdag 07.01.14 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen 
 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


