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PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 1/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 13. JANUAR 2016 
Tilstede: Vidar Ruud, Frode Martinussen, Steinar Hognestad, Jarle Olsen Rogndokken, 

og Thor Gjelsvik. 
 
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 02.12.2015  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 02.12.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
 
HANDLINGSPLAN 

 Anlegg 

 Integrering 

 Utøverutvikling 
 
Det ble gjort en kort gjennomgang av punktene i handlingsplanen som omhandler anlegg, 
integrering og utøverutvikling. 
 
Vedtak: Handlingsplanen må følges opp bedre igjennom hele året både for kretsen total og for 
grenene.  Det vil bli igangsatt et arbeid med ny handlingsplan etter NSFs ting 2016. 
 
 
Sak 12-15/17: HÅNDBOK – OPPDATERING 

Det gjøres ingen oppdatering av håndboken nå.   Beredskapsplanen legges inn som 
en del av boken. Det vil bli gjort en gjennomgang før neste skikretsting i 2017.  

 
 
Sak 13-15/17: HØRINGSUTKAST SKIPOLITISK DOKUMENT 2016-2020 

Kretsene har fått frist til 10.02.2016 med å komme med høringsinnspill til skipolitisk 
dokument 2016-2020.  Skipolitisk dokument skal vedtas på NSFs ting 2016.  Det ble 
gjort en gjennomgang av innsatsområder og målene for krets og klubb. 

 
Vedtak:  Saken tas opp igjen på styremøte 03.02.2016. 
 
Sak 14-15/17: KLUBBUNDERSØKELSEN 

Høsten 2016 gjennomførte NSF en klubbundersøkelse.   Undersøkelsen er 
grunnlaget for skipolitisk dokument 2016-2020.  Den viser at klubbene ønsker at 
skinorge skal prioritere følgende saker i perioden: 

1. Bygge og drifte snøsikre anlegg 
2. Rekruttere nye utøvere 
3. Minske frafall av utøvere 

 
Dette er de samme prioriteringene som klubbene i Akershus har gjort.  I Akershus 
har totalt 52 klubber svart på undersøkelsen.   
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EVENTUELT 

a) Utlysning programsatsingsmidler rulleskianlegg 
Ordningen med ekstraordinære midler til rulleskiløyper, som Fossum fikk midler på i 
2015, er videreført i 2016. 

  Fristen for å søke er 15.01.2016.   Pr. i dag har vi fått inn en søknad (Eidsvold Værks 
Skiklub).  Kretsene skal innen 31.01.2016 prioritere søknadene i egen krets. 

 
Vedtak:  Det sendes en påminnelse til de som søkte i 2015.  Hvis det ikke kommer flere 

søknader vil søknaden fra Eidsvold Værks Skiklubb bli sendt NSF med en anbefaling 
fra ASK.  

 
 
 
 
 
Neste møte: 
Styremøte 03.02.2016 

 
 

Thor Gjelsvik 
referent 


