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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 4. NOVEMBER 2015 
Tilstede:  Vidar Ruud, Frode Martinussen, Steinar Hognestad, Jarle Olsen Rogndokken, Espen 

Solbakken, Rolf Bryn, Jorunn Nymo og Thor Gjelsvik.  
Forfall: Georg Korody 
 
 

DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 07.10.2015.  
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 07.10.2015 ble godkjent uten merknader. 
 
 
REFERATSAKER. 
Telemark/Freestyle 

 Hagahogget Låmlag arrangerer breddesamling neste helg. 

 Terminlisten er på plass. 

 Det jobbes med flere breddeaktiviteter. 

 Hagahogget Låmlag skal arrangere NM telemark i Vardåsen 12-13.02.2016 
 

Jarle (anlegg) 

 Har ikke kommet i gang med anleggsarbeidet enda. 
 

Steinar (integrering) 

 Oslo og Akershus er et satsingsområde for integeringsarbeidet i NSF. Det har vært et møte der  
 planer for arbeidet ble diskutert. 
 
Langrenn 

 Høstmøte ble arrangert 20.10.15 i Jardarhuset. 

 Sesongopplegget er på plass. 

 En gruppe i NSF har konkludert med at fra og med neste sesong, skal arrangørene stå  
 ansvarlig for overnattingsopplegget i forbindelsen med NM/HL/NC. 

 Team Veidekke Oslofjord er i ferd med å inngå en avtale med Oslofjord Convention Center.  
 Dette kan bli en avtale som andre grener også kan dra nytte av. 

 Det første terminfestede rennet i kretsen arrangeres siste helgen før jul. 
 
Frode (utøverutvikling) 

 Har begynt å se på revidering av håndboken til skikretsen.  
 
Vidar 

 Høstmøte med arrangør og anleggsseminar er gjennomført på Gardermoen.  Temaer på møte  
var: 

o Klubbundersøkelsen (danner grunnlag for idrettspolitisk dokument). 
o Antidopingarbeid i kretsene. 
o Konklusjonene til organisasjonsutvalg. 
o Samarbeidsavtale mellom Redd barna og NSF. 
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Alpint 

 Telenorlekene arrangeres i år på Meråker. Akershus skal overnatte på Meråker videregående  
skole. 

 HL arrangeres på Bjorli.  Det er store problemer med å skaffe overnatting.  Det ser ut til at  
Akershus kommer til å bo på Bjorli.  

 Det har vært bra treningsforhold i Norge i sommer/høst. 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 30.09.2015 tas til etterretning.   
 
HANDLINGSPLAN 
Vidar gjennomgikk punktene i Handlingsplanen.   
 
Komiteenes tiltaksplaner og budsjett 2016. 
Komiteene er utfordret til å lage 1 eller 2 nye prosjekt der fokus er rekruttering blant barn og 
ungdom (junior).   
 
Langrenn har sendt inn tiltaksplan med budsjett.  De andre komiteene må sende inn sine planer 
med budsjett for 2016 innen frist 20.11.15. 
 
 
Sak 3-15/17:  SPONSORAVTALE SPAREBANK 1 OSLO/AKERSHUS 

 Akershus Skikrets har inngått en sponsoravtale med Sparebank 1 Oslo/Akershus.  
Sparebank 1 cup i langrenn er en viktig del av denne avtalen.  I forbindelse med 
arrangementene skal det brukes profileringsmateriell fra SB1.  LK skal ha et møte 
med arrangørene av cuprennene.  Her vil det bli presisert hvilke forpliktelser vi har 
tatt på oss overfor SB1. 

 
Sak 6-15/17:  UTØVER UTVIKLING 

Vi har retningslinjer for hvordan disse midlene skal fordeles.   Det ble gjort en 
gjennomgang reglene.   
o Skifter navn til «Aktivitetstiltak». 
o Ingen begrensning på søknadssum. 
o Det skal søkes og rapporteres elektronisk. 
o Tiltakene skal være forankret i handlingsplan. 
o En søknadsfrist (01.09). 

  
Sak 9-15/17:  SKITINGET 2016 

Skitinget i 2016 arrangeres i Trondheim 27-29.05.2016.  Akershus vil ha 8 
tingdelegater. 
o Forslag til skipolitisk dokument vil bli sendt ut i midten av desember.  Kretsene 

vil få høringsfrist til 10.02.16 
o Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til skistyret og grenkomiteene. Frist 

01.02.16.   
Thor sender ut en oversikt over hvem som er på valg. 

 
Sak 10-15/17:  ANTIDOPING 

Det er avholdt et møte i Oslo der Oslo, Akershus, Østfold og Telemark/Vestfold var 
representert.  Alle skikretsene skal lage en handlingsplan for antidopingarbeidet i 
egen krets.  Vidar har laget et forslag til handlingsplan for Akershus. 
 

Vedtak:   Den fremlagte planen vedtas som ASKs handlingsplan for antidopingarbeidet.  
Målet ble endret til at alle klubbene i Akershus skal gjennomføre Rent Idrettslag. 



 
 
EVENTUELT 

a) Hagahogget Låmlag søker om utviklingsmidler til sin breddesamling. 
Samlingen er åpen for alle telemarksutøvere i regionen.  Det søkes om en støtte på kr. 
8000.-. 

 
Vedtak:  Breddesamlingen til Hagahogget støttes med kr. 8000.-. 
 
 
 
Neste møte: 
Styremøte 02.12.2015 (julemøte) 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


