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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 14/2013-2015 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 8. APRIL 2015 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Stein Arne Alnæs, Eline Egeland, Georg Korody, Espen  
  Solbakken, Rolf Bryn og Thor Gjelsvik.  
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 04.03.2015  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 04.03.2015 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Telemark 

 Regional rennet som skulle vært arrangert torsdag 26.03.15 ble avlyst på grunn av for mye snø i    
bakken.  

 
Adm. sjef 

 Hovedfokus er avslutningen av skisesongen 2014-15.  
 
Langrenn 

 De fleste terminfestede rennene har blitt avviklet. 

 Bærums Skiklub arrangerer Bakkesprinten i Kirkerudbakken lørdag 11.04.15. 

 Både NM del 2 og NM jr. har blitt arrangert siden forrige møte.  Mange medaljer til Akershus  
løperne under NM jr. 

 
Alpint 

 Akershus ble beste krets både under Telenorlekene og Hovedlandsrennet.  Gode  
tilbakemeldinger på opplegget rundt arrangementene.  

 
Hopp og kombinert   

 Siste regionsrenn ble arrangert første helgen i vinterferien. 

 Under NM normalbakke ble det seier til Rune Velta. Akershus vant lagkonkurransen.  

 Akershus vant lagkonkurransen under NM junior. Det ble også individuelle medaljer. 

 Akershus stilte 2 lag under NM kombinert. 
 
Vidar 

 Det har vært en mobbesak i forbindelse med Hakadalsrennet i langrenn.  En jente ble trakassert 
av tre gutter mens hun gjennomførte sin konkurranse.  Både TD og løypevakter reagerte på 
guttenes oppførsel. Saken er tatt opp med guttenes klubb og vi avventer en tilbakemelding. 

 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 28.02.2015 tas til etterretning.   
 
HANDLINGSPLAN 
 
 
 

mailto:akershus.ski@skiforbundet.no


 
Sak 42-13/15:  KRETSTING OG VÅRFAGMØTER 
 
Vedtak:   Gjennomføringen av skikretstinget: 

a) Program/gjennomføring 

 kl. 1745 registrering og litt mat 

 kl. 1800 åpning av tinget 

 kl. 2000 grenvise fagmøter 
a) Dirigent 

 Ole Jonny Gigernes er forespurt 
b) Årsberetning komiteer 

 Komiteenes årsberetninger sendes kretskontoret innen 01.05.15 
c) Budsjett 2016 og 2017 

 Forslaget til langtidsbudsjett ble godkjent. 
d) Forslag til tinget 

 Fristen for å fremme forslag, som skal behandles på tinget, er 06.05.15.  
Dette gjelder både klubbene og styret/komiteer. 

e) Fordeling av arbeidsoppgaver på skikretstinget 

 Rolf og Georg registrerer tingdelegatene. 

 Som sekretærer foreslås Espen og Thor. 

 Vidar ønsker velkommen og leder møte før dirigenten blir valgt. 
f) Handlingsplan 2015-2017 

 Forslaget til handlingsplan ble godkjent. Vidar orienterer om planens  
               hovedpunkter under tinget. 

g) Valgkomite 

 Årets valgkomite er i gang med sitt arbeid. 

 Styret må fremme forslag om ny valgkomite på tinget. 
 
Sak 45-13/15:  BESTEMANNSPREMIER 

a) Follo pokalen (deles ut i årsklassene 12-junior) sammen med et stipend på kr. 2000.-.    
Kandidater: 
LK: Sofie Nordsveen Hustad, Nes Ski 
HKK: Marius Lindvik, Rælingen Skiklubb 
AK:  Mina Fuerst Holtmann, Bærum Skiklub 

Vedtak:  Follopokalen tildeles Mina Fuerst Holtmann, Bærum Skiklub. 
b) Magnor glassverk's premier til ei jente og en gutt(deles ut i årsklassene 13 -16 år).  

Kandidater: 
  HKK: Kasper Moen Flatla, IL Jardar 
  AK: Mikkel Solbakken, Bærums Skiklub 
  TK: Kaja Konow, Hagahogget Låmlag 
  AK:  Maria Fernanda Solhaug, Hakadal IL 

Vedtak:  Magnorpokalene tildeles Mikkel Solbakken, Bærums Skiklub og Maria Fernanda  
Solhaug, Hakadal IL. 

c) Jubileumspokal.  Den skal deles ut til en fra hvert kjønn. Den skal deles ut til 
aldersgruppen junior (17-20 år). Den skal deles ut uavhengig av gren.  

Vedtak:  Jubileumspokalen tildeles Nikoline Asdøl, IL Jardar.  Det forelå ikke forslag på noen 
gutt. Det sendes ut en ny henvendelse til klubbene der vi ber om forslag på gutter 
til jubileumspokalen.   

d) Stipend til lovende utøvere (juniorer/yngre senior).  Et stipend i hver gren.   
Vedtak:  Henrik Bryn, Hagahogget Låmlag (telemark), Einar Lurås Oftebro, IL Jardar  

(kombinert) og Marius Lindvik, Rælingen Skiklubb (hopp) tildeles hvert sitt stipend 
på kr. 5000.-.  Alpint og langrenn vil utpeke sine stipendvinnere på neste 
komitemøte.   



 
e) Hederspris 

Vedtak:   Hedersprisen tildeles Erland Skogli, Fenstad Skiklubb. 
 
   Komiteene må melde tilbake til kretskontoret innen 01.05.2015 når og hvor  

  utdelingene skal foregå. 
 
Sak 46-13/15:  ANLEGGS ARBEID I SKIKRETSEN 

Rune, Vidar og Thor skal i møte med Akershus fylkeskommune og Norges Skiforbund 
09.04.15.  Her skal det diskuteres hvordan vi skal kunne hjelpe anleggsbyggerne i 
fremtiden. 
Søknadsfristen for å søke tilleggsmidler til rulleskianlegg er 01.05.15.  Kretsene har 
frist til 10.05.15 med å prioritere søknadene.   

Vedtak:    Det kan bli aktuelt å kalle inn til et styremøte for å behandle søknadene om 
tilleggsmidler i uke 19.  

 
Sak 47-13/15:  SPONSORAVTALE SPAREBANK 1 OSLO/AKERSHUS 

Vidar og Thor har hatt et møte med SB1 Oslo/Akershus sentralt.  I og med at SB1 har 
blitt hovedsponsor for langrenn sentralt var det behov for en avklaring om denne 
avtalen også vil omhandle det som skjer på kretsplan.   Vidar har sjekket ut dette 
med NSF og det ligger ikke inne noe støtte til kretsene i den sentrale avtalen. 
 

Vedtak:   Vi sender et brev til SB1 der vi ber om et nytt møte der avtalen med Akershus  
Skikrets tas opp på nytt. 

 
EVENTUELT 

a) Generalforsamling OOF  
Vedtak:          Vidar og Rune vurderer om å delta på Generalforsamlingen til Oslo og omland 

friluftsråd. 
 
 
 
 
Neste møte: 
Skikretsting med fagmøter 20.05.15. 
Alt. styremøte i uke 9 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


