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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2015-2017 PÅ  THON HOTEL ARENA 2. DESEMBER 2015 
Tilstede:  Vidar Ruud, Frode Martinussen, Georg Korody, Steinar Hognestad, Jarle Olsen 

Rogndokken, Espen Solbakken, Rolf Bryn, Jorunn Nymo og Thor Gjelsvik.  
 

DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 04.11.2015 
Vedtak:   Protokollen fra styremøte 04.11.2015 ble godkjent uten merknader. 
  
REFERATSAKER. 
Telemark/Freestyle 

 Breddesamling i telemark er gjennomført i Asker.  Ca. 40 deltakere. 

 Det første rennet er 19.12.15. 
 

Jarle (anlegg) 

 AIK har bedt om tilbakemelding på anleggsbehovet i særidrettene i fylket.   
 Hver komite svarer på vegne av egen gren.  Linken til undersøkelsen pluss kretsens  

anleggsplan sendes komitelederne.  Fristen for tilbakemelding er 10.01.16. 
 
Steinar (integrering) 

 Steinar og Vigdis Mørdre har hatt et møte med Oppegård IL vedr. langrennstilbud for  
  funksjonshemmede.  Klubben er veldig positive.   

 Steinar skal ha møte med Nannestad IL for å få til et alpintilbud for funksjonshemmede i  
  Åslia. 

 
Langrenn 

 Det har blitt gjennomført er møte med KM- og SB1 arrangørene.   

 Første rennet i kretsen er 19.12.15 i Hakadal. 

 Kretsen har fem løpere som er uttatt til WC på Lillehammer. 
 
Alpint 

 Veldig bra påmelding både til TL og HL arrangementene. 
 
Hopp/kombinert 

 NM kombinert er arrangert i Midtstuen og på Beitostølen. Espen Andersen fra  
  Lommedalen ble nr. 5. 

 Til WC på Lillehammer er det uttatt fire hoppere og en kombinertløper. 

 Regionprosjektet har arrangert et førstehjelpskurs.  

 Det er 10 påmeldt til E-hopp kurset som arrangeres 09.12.15. 
 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.10.2015 tas til etterretning.   
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HANDLINGSPLAN 
Tiltaksplaner og budsjett for grenkomiteene 2016 ble gjennomgått. 
 
Freestyle/Telemark 

 Freestyle jobber med å få på plass treneropplæring.   

 Freestyle skal ha åpen breddeaktivitet både i vinter- og påskeferie i kretsen. 

 Det legges opp til 3 telenorkarusellrenn i telemark denne sesongen. 

 Hagahogget skal arrangere en breddesamling i Rauland. 

 Det skal bygge opp et miljø rundt fjelltelemark. 
 
Alpint 

 Planen følger den langsiktig utviklingsplanen som er vedtatt.  Planen må forankres i  
 klubbene. 

 Det legges opp til mer fokus på fartstrening. 
 
Langrenn 

 Det skal være bare en leder på NC rennene. 

 Komiteen jobber med å få på plass flere rekrutteringstiltak. 
 
Hopp/kombinert 

 Regionsprosjektet er et hovedsatsings 

 Det skal jobbes med å få AB-kombinertteam som et region tilbud. 

 Det skal arrangeres både trenerkurs og dommerkurs i 2016. 

 Det er etablert en facebookside for regionsprosjektet. 
 

 
Sak 5-15/17:  AKTISKI HURDAL 

Stiftelsen Aktski eier et hus i Hurdal Skisenter. Akershus Skikrets er en av stifterne. 
Huset ligger i Hurdal Skisenter.  Skisentret har fått ny eier som ønsker å kjøpe bygget 
evt. leie det.  Huset har fått kr. 380 000.- i tippemidler.  Disse må evt. tilbakebetales 
til staten ved et evt. salg. Eier av Hurdal Skisenter skal kontakte kulturdepartementet 
for å få en avklaring på hvordan dette evt. kan løses. 

 
Vedtak:   Skikretsens representant i stiftelse får fullmakt til å gjennomføre et salg evt. utleie 

av Akskibygget i Hurdal.  
 
Sak 11-15/17: FASTSETTE MØTEDAGER FOR KRETSSTYRET 1. HALVÅR 2016 

Inst. Møtedager 1. halvår 2016 

 onsdag 06.01 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 03.02 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 02.03 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 06.04 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 25.05 Vårmøte. 
 
Vedtak:   Forslaget til møteplan for 1. halvår ble vedtatt.  Møte den 06.01 blir et AU-møte. 
 
 
EVENTUELT 
 
Neste møte: 
AU-møte 06.01.2016 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


