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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 13/2013-2015 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 4. MARS 2015 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rune Åslund, Eline Egeland, Rolf Bryn, Espen Solbakken, Stein Arne Alnæs og 

Thor Gjelsvik.  
Forfall:  Georg Korody  
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA AU-MØTE 03.02.2015  
Vedtak: Protokollen fra AU-møte 03.02.2015 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Alpint 

 KM og kval. rennene er gjennomført. 

 HL arrangeres på Geilo og Hemsedal, mens AL arrangeres i Bardu. 

 Alle terminfestede renn i kretsen har blitt gjennomført etter planen. 
 
Telemark 

 Hagahogget var med og arrangerte NM i Wyllerløypa.  Det var totalt ca. 80 deltakere. 

 Det arrangeres samling i Rauland helgen 06-08.03. Det er påmeldt 120 løpere fra hele  
landet. 

 Espen Gjems ble norgesmester i fjelltelemark. 
 
Integrering 

 Eline var ledsager under NC-renn i langrenn for funksjonshemmede.  Rennet ble arrangert     
sammen med Lommedalsrennet. 

 Det jobbes med å få på plass klassifisering av kortvokste i alpint. 
 
Langrenn 

 HL ble arrangert i Stokke.    

 NM jr og NM senior del 2 arrangeres de neste ukene. 
 
Kretsleder 

 Vidar har vært tilstede under følgende arrangement: 

 NM i telemark i Wyller 

 Norges cup/NM jr på Nes 

 Skiflyging i Vikersund 

 VM i Falun 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.01.2015 tas til etterretning.  Små bevegelser så langt i 2015.  Pr. i 
dag har vi en inntekt på kr. 250 000.- på deltakeravgift. 
 
HANDLINGSPLAN 
AU behandlet skistyrets handlingsplan for 2014-2016 på sitt møte 03.02.2015. Det ble laget tiltak og 
fordelt ansvar på de punktene som omhandler krets.    
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Vedtak: Forslaget til handlingsplan, som AU har utarbeidet, tas til etterretning. 
 
 
Sak 42-13/15:  KRETSTING OG VÅRFAGMØTER 

 Program/gjennomføring 
1745-1800  Enkel bevertning 
1800-1830  Taler og utdeling av priser 
1830-2000 Kretsting 
2000-2200 Grenvise fagmøter 

    

 Dirigent 
Ole Jonny Gigernes er spurt og har sagt seg villig til å være dirigent under 
skikretstinget. 

   

 Utdeling av bestemannspremier 
Se sak 45-13/15 

 
Sak 44-13/15:  IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 

NIF har sendt ut et utkast til idrettspolitisk dokument for 2015-2019 på høring.  NSF 
har laget et høringssvar som er sendt skikretsene for behandling.  Høringssvaret ble 
gjennomgått. 
  

Vedtak   Akershus Skikrets støtter Norges Skiforbunds  høringssvar til idrettspolitisk  
dokument 2015-2019. 

 
Sak 45-13/15:  BESTEMANNSPREMIER 
   Etter sesongen skal det deles ut diverse premier og stipend til utøvere og tillitsvalgte.  
 
Vedtak:   Det sendes mail til klubbene der ASK ber om forslag på kandidater til hedersprisene  

og jubileumsprisene.  Komiteene har frist til 07.04.2015 med å komme med forslag 
på kandidater til prisene.  Komiteene velger selv hvordan stipend og 
Magnorpokalene skal deles ut. 

 
 
Sak 46-13/15:  ANLEGGS ARBEID I SKIKRETSEN 

Det er stor anleggsaktivitet i kretsen nå.  Hvordan skal ASK støtte de som trenger 
hjelp? 
Rune har tatt initiativ til et møte med anleggsavdelingen i NSF, AIK og Akershus fylke. 
Det vil også bli arrangert et møte med de klubbene som nå har konkrete 
anleggsplaner.   

 
Vedtak:   Rune, Vidar og Thor deltar på møte med NSF, AIK og fylket.  
 
 
EVENTUELT 

a) Cup-renne i langrenn  
Rune har fått tilbakemelding fra arrangører om at det er praktiske utfordringer når 
det arrangeres to cuprenn samme helg.  Startnummer osv. må fraktes mellom 
arrangørene fra lørdag til søndag. 

b) Sparebank 1 avtale 
Det skal være et møte 26.03 hos SB1 Oslo/Akershus. 

c) Lillestrøm Skisprint 
Årets skisprint er AVLYST. 



 
d) Team Veidekke Oslofjord 

Hver krets skal betale for kr. 7500.- for administrative tjenester for 2014. 
e) Idrettsregistrering 

IR 2014 ble stengt 28.02.2015.  Det er registrert totalt 16567 medlemmer i klubbene i 
Akershus.  Det er en liten nedgang fra 2013 (16841). 
 
 
 

Neste møte: 
Styremøte onsdag 08.04 kl. 1700 på Idrettens hus, Strømmen. 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 
 
 


