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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 6/2013-2015 PÅ IDRETTENS HUS, STRØMMEN 15. JANUAR 2014 
Tilstede:   Vidar Ruud, Eline Egeland, Georg Korody, Espen Solbakken og Thor Gjelsvik . 
Forfall: Rune Åslund, Stein Arne Alnæs og Rolf Bryn.  
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 04.12.2013  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 04.12.2013 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER 
Hopp: 

 Samarbeidsprosjekt hopp og kombinert i region Oslo-Akershus-Østfold er i oppstarten. 
 
Integrering: 

 Miljøsamlingen har påmeldingsfrist 25.01.14.   Det tas en avgjørelse på hva vi gjør når vi ser    
 antall påmeldte. 

 Eline deler ut innbydelse til miljøsamlingen i Funkisparken i Tryvann. 

 Det er etablert et treningsmiljø i alpint i Åslia på mandagskvelder. 
 
Anlegg: 

 Det har vært et nytt møte i komiteen som ser på Markaloven og konsekvensene for skiidrett.  En   
 uttalelse er snart klar.  

 
Alpint: 

 Det er arrangert et SG rangeringsrenn i Trysil for U16. 

 Det skal gjennomføres et SG renn for U14 på Ål. 

 Dønski videregående er godkjent som skigymnas (har også et 4. år). 
 
Freestyle: 

 Rolf Bryn, Reidar Usterud og Thor har hatt et møte der det ble diskutert hvordan freestyle skal   
organiseres på kretsplan i Akershus.  Reidar Usterud vil diskutere dette videre med flere i 
freestyle miljøet i Akershus. 

 
REGNSKAP 
Alle fakturaer som skal med på regnskapet for 2013 må sendes kretskontoret i løpet av uka.  
Regnskapet for 2013 vil være ferdig ca. 01.02.14. 
 
HANDLINGSPLAN 
Behandling av tiltaksplaner og budsjett for komiteene for 2014. 
 
Hopp: 
Tiltaksplan og budsjett må ses i sammenheng med samarbeidsprosjekt hopp og kombinert i region 
Oslo-Akershus-Østfold. 
 
Alpint: 
Evt. støtte til Dønski må tas med både i tiltaksplanen og i budsjettet for 2014. 
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Vedtak:     Komiteenes tiltaksplaner og budsjett må sendes kretskontoret SNAREST og seinest  
01.02.14. 

 
Sak 7-13/15:  AKERSHUS SKIKRETS ER 100 ÅR I 2014 
   Jubileumsarrangementene blir slik: 

- 25.01 Jardarrennet - hopp 
- 26.01 KM Ås - langrenn 
- 01.02 NC  Vardåsen -  telemark  

- 02.02 LIL Alpin Cup Lommedalen -  alpin  
- 24.05 Vårmøte med jubileumsmiddag 
 

Vedtak:   Vidar vil være tilstede på alle jubileumsarrangementene i tillegg vil det være 
representanter fra komiteene.  Det vil bli sendt ut forespørsler til hoteller om tilbud 
for gjennomføring av jubileumsarrangementet 25.05.14.  Vidar kontakter Thor 
Gotaas vedr. foredrag i forbindelse med vårmøte.  

 
Sak 18-13/15: IDRETTSREGISTRERINGEN 
   Klubbene har frist 31.01.14 med å gjøre registreringen. 
Vedtak:    Klubbene, som vi må kontakte, fordeles mellom styremedlemmene. 
 
Sak 19-13/15:  AKERSHUS IDRETTSKRETS FRIVILLIGHETS PRIS 
Vedtak:   Informasjon er sendt klubbene.  Fristen for å innstille kandidater er 31.01.14. 
 
Sak 20-13/15:  SPONSORAVTALE SPAREBANK 1 OSLO/AKERSHUS 
   Vi har forhandlet med SB1 om en forlengelse av sponsoravtalen.   Tilbakemeldingen 

fra banken er at de ønsker å forlenge, men uten å øke beløpet i avtalen. 
 
Vedtak:   Vidar og Thor fortsetter forhandlingene og inngår en ny et års avtale med SB1. 
 
Sak 21-13/15:  SKIING NORWAY 
   Salgsmateriellet er klart.  NSF marked ønsker å få til møter med klubbene der 

konseptet kan presenteres. 
 
Vedtak:   Det ses på muligheten til å legge inn en informasjon om Skiing Norway på et møte 

som grenene skal ha med klubbene i løpet av sesongen.  Evt. må dette vente til 
vårmøte 24.05.14. 

 
EVENTUELT 

a) Fellesmøte for styret og komiteene høsten 2014 
Det vurderes å legge til rette for en fellessamling for styret og alle komiteene tidlig 
høst 2014.   
 

Neste møte: 
AU-møte onsdag 05.02 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 
 


