
 
 
 
PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 4/2013-2015 PÅ IDRETTENS HUS, STRØMMEN 3. FEBRUAR 2015 
Tilstede:   Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland og Thor Gjelsvik 
 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 07.01.2015  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 07.01.2015 ble godkjent uten merknader. 
 
 
REFERATSAKER. 
Integrering 

 Åpne dag som skulle vært arrangert i Hurdal Skisenter 25.01.2015 ble avlyst pga. ingen  
                påmeldte deltakere. 

 Tilbud for ungdom med spesielle behov. 
Vedtak:  Eline svarer på e-posten som har kommet fra en far i Son. 
 
Anlegg 

 Det jobbes med nye anlegg rundt i hele kretsen.   Noen trenger støtte i forbindelse med  
                planlegging mens andre greier seg selv 
 
Kretsleder 
Vidar har vært tilstede under flere møter og arrangement. 

 Møte i AIK vedr. anlegg tirsdag 20.01.2015. 

 KM hopp/kombinert for junior og senior i Midtstuen onsdag 14.01.2015.   

 NM Telemark i Wyller helgen 06-08.02.2015. 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.12.2015 tas til etterretning.   
 
HANDLINGSPLAN 
Skistyrets handlingsplan for 2014-2016 ble gjennomgått.   Det ble laget tiltak og fordelt ansvar på de 
punktene som omhandler krets.   Saken behandles på neste styremøte. 
  
Sak 37-13/15: SKIKRETSTING OG VÅRMØTER 2015 
   Det jobbes videre for å finne en dirigent til skikretstinget. 
 
Sak 43-13/15: EKSRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING – REPRESENTANTER 

 Ekstraordinært idrettskrets ting avholdes 23.02.2015 
 
Vedtak:  Rune er ASKs representant på AIKs ekstraordinære ting på Olavsgaard den 23.02.2015. 
 
 
EVENTUELT 
a) Idrettsregistrering 

IR ble stengt for klubbene 31.01.2015.  Det er registrert totalt 15774 medlemmer av våre 
klubber.  Det er 1067 mindre enn forrige år.  Det er flere klubber som ikke har vært inne og 



 

 

registrert og det er noen som har stor nedgang.  Det ble gjort en fordeling i AU av de klubbene 
som må kontaktes slik at vi får alt på plass.  Vi har frist til 28.02.2015. 
 

b) Lillestrøm Skisprint 18.03.2015 
Det planlegges en ny skisprint i Lillestrøm onsdag 18.03.2015.  Skikretsen vil stå for 
påmeldingsløsninger, oppdatering av hjemmeside og bemanning av rennkontor. 
 

c) Valgkomiteen 
Vedtak: Vidar tar kontakt med valgkomiteen og avtaler møte. 
 
 
Neste møte: 
Styremøte onsdag 04.03 på Idrettens Hus, Strømmen (rom 1) 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


