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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 9/2013-2015 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 3. SEPTEMBER 2014 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Stein Arne Alnæs, Rolf Bryn, Georg Korody, Espen Solbakken og    
                    Thor Gjelsvik.  
Forfall:  Eline Egeland  
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 09.04.2014 og AU-MØTE 07.05.2014.  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 09.04.2014 og AU-møte 07.05.2014 ble godkjent uten 

merknader. 
 
REFERATSAKER. 
 
Anlegg 

 Fylkesmann har foreslått å frede 8 store områder i marka rundt Oslo.  Dette vil få store  
        konsekvenser for idretten. 

 Langrennsgruppa i Dikemark ønsker å bygge rulleskiløype.  Intern konflikt i hovedklubben gjør at  
        de må ha hjelp. 

 Det er planer om stor boligutbygging på Lundermoen i Sørum.  Utbygger ønsker å legge til rette  
        for skianlegget i området. 

 Nes skianlegg oppdaterer sitt snøproduksjonsanlegg.  De skal arrangere NC-renn med innlagt  
        NM sprint for junior. 

 Det jobbes med 6 nye rulleskianlegg i kretsen.  4 av disse ligger innenfor markagrensen. 
 
Integrering 

 Samarbeid med Oslo Skikrets om treningstilbud for bevegelseshemmede. 
 
Alpint 

 Det jobbes med å finne nye medlemmer til AK. Kommer som sak på neste møte. 

 Det er gjort reservasjoner for HL 2015 som arrangeres i Hemsedal/Geilo 

 Terminlistemøte ble gjennomført før ferien.  Flere av kval. renn vil bli lagt til helger. 

 Det planlegges fartssamling på ÅL med kval. renn. 

 Telenorlekene arrangeres i Bardu i 2015. 

 Dønski har 15 alpinister som har startet i førsteklasse. Skolen er villig til å utvide sitt 
tilbud til flere skigrener. 

 
Hopp/kombinert 

 Komiteen har hatt sitt første møte. 

 Gjennomgang av terminlista. 
o Tre helger i den lokale cupen. 
o Tre klubber i kretsen har søkt om barnerenn. 

 Tirsdag og torsdag i uke 37 vil det være områdesamling i Midtstulia. 

 Jardar har montert skitrekk i sine bakker. 
 
Langrenn 

 Det jobbes med terminlisten for sesongen 2014-15.  
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 Team Akershus er i fullgang. 
o Samling er gjennomført på Sognefjellet. 
o Samling på Lillehammer helgen 05-07.09.14. 
o Det planlegges også samling på snø og i skitunnelen i Torsby. 

 Samling for HL løperne helgen 05-07.09.14 på Geilo. 
 
Telemark 

 Vanskelig å få en god terminliste på grunn av alle WC-rennene. 

 NM 2015 skal arrangeres i Wüller (Oslo). 

 Hagahogget Låmlag arrangeres landsrenn første helgen i januar 2015. 

 Hagahogget Låmlag skal arrangere breddesamling i Rauland i mars. 

 Rekrutteringen er en utfordring. 
 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.07.2014 tas til etterretning.   
 
HANDLINGSPLAN 
 
Sak 7-13/15:  AKERSHUS SKIKRETS ER 100 ÅR 

Jubileumet ble markert lørdag 24.05.14. Dessverre var det få som deltok på 
jubileumsmiddagen og det var mange som hadde meldt seg på, men som ikke kom.  
Det var et hyggelig og vel gjennomført arrangement. 

    
Sak 25-13/15: SKITINGET I LOEN (12.06 TIL 15.06) 

Skitinget i Loen ble gjennomført uten de store sakene.   
NSF har skrevet en avtale med Antidoping Norge om at NSF skal være et rent 
særforbund.  

Vedtak:   Vi etterspør et sentralt initiativ for sertifisering av særkretser og klubber. 
 
Sak 29-13/15: AVVIKING AV ROMERIKE BAKKESENTER 

På et møte 22.08.14 ble det vedtatt å avvikle stiftelsen Romerike Bakkesenter. Det er 
liten interesse til å drive bakkesentrer videre.  Det kan bli stilt krav om at kr. 689 
000.- som er gitt i tippemidler må tilbakebetales.  Dette er kultur departementet som 
bestemmer.  Stiftelsen er en selvstendig juridisk enhet og har ca. kr. 200000.- på 
konto.   

    
Vedtak:   Vi tar opp saken på neste styremøte. Rune og Vidar representer kretsen på møte 

den 22.09.14. 
 
Sak 30-13/15: STØTTE TRENERKURS LILLEHAMMERHOPP 

Lillehammerhopp skal gjennomføre trenerkurs for sine hoppere.  De ønsker at 
hjemmekretsene skal dekke deltakeravgiften for sine hoppere.  Akershus har 5 
hoppere som tilhører Lillehammerhopp.  
 

Vedtak:   Hovedkassa dekker egenandelen for akershushopperne som til hører 
Lillehammerhopp.  Totalt utgjør dette kr. 7500.-. Dekkes av Post 3 midlene. 

 
Sak 31-13/15: SØKNAD UTØVERUTVIKLING 
   Skedsmo Skiklubb søker støtte til jenteprosjekt – langrenn 
 
Vedtak:   Saken avslås på grunn av at det ikke er et samarbeid mellom flere klubber.  

Statuttene for utviklingsmidlene gjennomgås på neste styremøte. 



    
Sak 32-13/15: FREESTYLEREPRESENTANT AKERSHUS SKIKRETS 

Reidar Usterud ønsker å trekke seg som kontaktperson freestyle i Freestyle-
/Telemarkskomiteeen.  Er det behov for å opprette en egen freestylekomite i 
Akershus?  Oslo Skikrets har en komite som også organiserer aktiviteten i Akershus.   

 
Vedtak:   Vidar og Rolf tar et møte med leder av den sentrale freestylekomiteen Håkon  
                            Wibstad.   
 
 
EVENTUELT 

a) Forfatterne av et bokprosjekt om hoppbakker i en Nes kommune har søkt om støtte 
for å kunne utgi boken. 

Vedtak:         Søknaden avslås.  Anbefaler forfatterne om å søke støtte hos kommunen. 
 

b) Vidar ønsker en oversikt over aktiviteter som skjer i grenene utover høsten, slik at han 
kan delta på noen av disse arrangementene. 

 
c) Fellesmøte for alle tillitsvalgte i kretsen. 

Det legges opp til en samling fra fredag kveld til lørdag formiddag.    Vidar og Thor ser 
på alternative datoer og steder for møtet. Sendes på høring i løpet av uke 37. 
    

 
Neste møte: 
AU-møte onsdag 08.10 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


