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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 12/2013-2015 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 7. JANUAR 2015 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland, Jorunn Nymo (LK), Rolf Bryn, Georg Korody og 

Thor Gjelsvik.  
Forfall:  Stein Arne Alnæs og Espen Solbakken  
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 03.12.2014  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 03.12.2014 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER 
Hopp/kombinert 

 Samarbeidsprosjektet (Oslo, Akershus og Østfold) har hatt et møte,    
  Det er nedsatt et interimsstyre.  Georg leder dette styre. 

 
Langrenn 

 Noen renn er utsatt og noen er avlyst. 

 Nes Ski arrangerer KM langdistanse søndag 11.01 (rennet er flyttet fra Asker). 

 Første renn i BDO-cupen ble arrangert 04.01 på Ørje 

 Team Veidekke Oslofjord er godt i gang.  Det er ikke noen avklaring vedr. fordelingen av de  
  administrative kostnadene. 

 
Anlegg 

 Fossum ønsker støtte i forbindelse med sitt anleggsprosjekt.  Anlegget er allerede tildelt  
                offentlige midler. 
 
Telemark 

 Hagahogget Låmlag arrangerer NC i Vardåsen helga 10-11.01.  

 Hagahogget Låmlag er også med og arrangerer NM i Wyller i februar. 
 
Integrering 

 Lånt ut piggekjelke til en skadet langrennsløper. 

 Det er invitert til Åpen dag i Hurdal 25.01. 
 
Kretskontoret 

 Mange henvendelser fra media i forbindelse med snømangelen i Akershus. 

 Det er oppstart for flere trenerkurs i januar. 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 30.11.2014 tas til etterretning.   
 
HANDLINGSPLAN 
Skistyrets har hatt en gjennomgang av sin handlingsplan etter skitinget 2014.  Denne planen er for 
perioden 2014-2016. 
 
Vedtak: AU diskuterer planen på sitt møte i februar. 
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Sak 18-13/15: IDRETTSREGISTRERINGEN 

Informasjon om Idrettsregistreringen er sendt ut til alle klubber.  Det er også lagt ut 
en sak på kretsens hjemmeside som presiserer hvordan IR skal gjennomføres.  
Klubbene har frist til 31.01 med å gjennomføre registeringen.  Vi kan gjøre endringer 
til og med 28.02. 
 

Sak 20-13/15:  SPONSORAVTALE SPAREBANK 1 OSLO/AKERSHUS 
   Vidar og Thor har hatt et møte med lokal banksjefen Strømmen og Lørenskog. 
   Vi skal ha et nytt møte med markedssjefen i SB1 Oslo og Akershus. 
 
Sak 41-13/15:  SAMARBEIDSPROSJEKTET (OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD) HOPP/KOMBINERT 

 Georg leder interimsstyret. 

 Prosjektet hadde et møte 08.12. 

 KM hopp og kombinert arrangeres onsdag 14.01 i Midtstuen. 

 Det planlegges også en samling i Midtstulia. 

 Første renn i RC-cupen ble flyttet fra Trøgstad til Gausdal. 

 Kollenhopp har lagt fram et regnskap for perioden de ledet prosjektet. Det viser 
et overskudd på kr. 10 000.-. Disse pengene vil bli overført til prosjektets konto. 

 Regnskapet for prosjektet vil bli ført av Akershus Skikrets.  Det er opprettet en 
egen konto som disponeres av adm. sjef Akershus. 

 
Sak 42-13/15:  KRETSTING OG VÅRFAGMØTER 

 program/gjennomføring 
 dirigent  

 
Vedtak:   Kretstinget arrangeres onsdag 20.05 i forkant av vårfagmøtene i grenene.  Det 

legges ikke opp til noe fellestema.  Premiene til lovende utøvere vil bli delt ut i 
forbindelse med arrangement på slutten av sesongen.   

   Lasse Ottesen kan være en aktuell kandidat til dirigentjobben.   
 Harald Århus (tidligere kombinertutøver og leder av FIS kombinertkomite) er en 
kandidat til en av hedersprisene som deles ut på skikretstinget.   

 
EVENTUELT 

a) Støtte til arrangører av NC/HL/NM  
Rune har foreslått at skikretsen bør lage en mal for økonomisk støtte til arrangører av 
NC/HL/NM i Akershus. Tilsvarende sak ble behandlet i 2009 i forkant av HL som Nes 
og Hurdal arrangerte i 2010.  Her ble det vedtatt at kretsstyret skal være representert 
i organisasjonskomiteen for mesterskap arrangert av våre klubber.  Våre nabokretser 
gir ingen støtte til arrangører av NC/HL/NM. 

 
Vedtak:  Vedtak som ble gjort desember 2009 står ved lag.  NC/HL/NM, som arrangeres i 

Akershus, kan søke kretsen om støtte etter at arrangementet er gjennomført. Det 
er en forutsetning at kretsen har vært repr. i hovedkomiteen.  Med søknaden skal 
det foreligge et regnskap som viser behov for støtte. 

 Arrangører som ikke har repr. fra skikretsen i hovedkomiteen kan søke støtte etter 
at arrangementet er gjennomført ved flytting eller annen «force majeure». Med 
søknaden skal det foreligge et regnskap som viser behov for støtte. 

 
b) Søknad om støtte til skirenn i grønn profil fra Nes Skianlegg 

Nes Skianlegg har søkt ASK om kr. 35 000.- i støtte til sitt NC renn som er et skirenn 
med grønn profil.   Nes ønsker å ta klima og miljø ansvar. De skal arrangere sitt renn 
med grønn profil på hvit snø. 



 
Vedtak: Akershus Skikrets synes det er veldig bra at Nes Skianlegg legger opp til et grønt 

arrangement. For at vi skal kunne gi støtte til dette må kretsen være repr. i 
hovedkomiteen.  Eventuell støtte vil bli gitt i etterkant av arrangementet.  Det må 
foreligge en søknad med et regnskap som viser behov for støtte. 
 

b) Sponsor avtale på tvers av alle grener. 
Vi har en slik avtale med SB1, men det kan være aktuelt å inngå flere slike avtaler. 

Vedtak: Det jobbes videre med dette. 
 
 
 
Neste møte: 
AU-møte onsdag 04.02 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen. 
 
 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


