
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 10/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 2. NOVEMBER 
2016 
Tilstede:  Vidar Ruud, Georg Korody, Ole Jonny Gigernes, Steinar Hognestad, Jarle Olsen 

Rogndokken, Frode Martinussen, Bjarne Ringstad og Thor Gjelsvik. 
 
Forfall: Espen Solbakken  
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 22.08.2016. 
Vedtak: Protokollen fra styremøte 22.08.2016 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 
Hopp 

a) NM hopp normalbakke ble arrangert i Midtstubakken helgen 29-30.10. 

 Halvor Egner Granerud fra Asker Skiklubb ble nr. 3.   

 Akershus vant lagkonkurransen. 
b) NM kombinert arrangeres 18-19.11 i Midtstubakken og på Beitostølen. 
c) Regionalt høstmøte ble gjennomført i Holmenkollen 28.10. 

 
Langrenn 

a) Høstmøte ble arrangert på skihytta til Eidsvold Værks SK onsdag 26.10. 

 Per Elias Kalfoss fra Norges Skiforbund orienterte om Skipolitisk dokument og 
SUM. 

 Rolig møte med gjennomgang av sesonginformasjon. 
b) Overnatting til HL/NMjr/NC skal i år gå igjennom forbund og arrangør.  

 
Jarle 

a) Det planlegges en anleggskveld i løpet av november. 
Temaer er: 

 HMS kurs for løypekjørere 

 rulleskiløyper 

 snøproduksjon 
 

Telemark 
a) NSFs høstmøte ble arrangert helgen 21-22-10.  SUM var hovedtema. 
b) NM sprint og parallell blir arrangert i Vardåsen, Asker 11.-12.02.16. 
c) WC i telemark arrangeres i Hurdal 23-25.02.16 
d) Hintertux samling ble arrangert i høstferie. Veldig bra resultater av juniorene fra 

Akershus. 
 

Vidar 
a) Var tilstede ved åpning av rulleskianlegget på Eidsvoll.  
b) I høst har det også blitt åpnet rulleskianlegg hos Asker, Fossum og Skedsmo.  
c) Kretsledermøte på Helsfyr 21-22.10.   Veldig grundig gjennomgang av Sundby og Johaug 

saken. 



d) Skistyret har vedtatt å ikke frigi reklameplass på hodeplagg og hjelm for 
landslagsløperne.  Henrik Kristoffersen har saksøkt NSF. 
   

Steinar 
a) Nes Ski og EVS har inngått et samarbeid for å tilby trening for bevegelseshemmede og 

synshemmede.  Kick off 07.01.17. 
b) Akershus samarbeider med Oslo om aktivitetsdager for utviklingshemmede. Det er 

planlagt 4 dagsamlinger denne sesongen. 
c) Alpinutstyret for funksjonshemmede, som er lagret i Hurdal, vil bli tilbudt Åslia skisenter 

(Nannestad). 
 

REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 30.09.2016 tas til etterretning. 

HANDLINGSPLAN 
Se sak 24-15/17. 

Sak 6-15/17:  AKTIVITETSSTILTAK – FORDELING AV MIDLER 
Totalt har det kommet inn 30 søknader på totalt kr. 890 000.-.  Totalt har kretsen kr. 300 000.- til 
fordeling.  Det har blitt laget en innstilling som ble gjennomgått under møte.  19 søknader ble 
prioritert denne gangen.  Her var det søkt om totalt kr. 534 000.-.   De som får støtte får dermed 
56% av søknadssummen totalt kr. 300 000.-. 
 
Vedtak: Innstilling ble vedtatt uten endringer. Følgende team/klubber blir tildelt  

aktivitetsmidler denne sesongen: 

 Nannestad IL - Alpingruppa 

 Lørenskog Skiklubb - Ski 

 Oppegård IL 

 Hagahogget Låmlag 

 Gjelleråsen IF 

 Holmen IF 

 IL Jardar (x 2) 

 Hakadal IL (x 2) 

 Nes Ski 

 Bærums Skiklub 

 Eidsvold Værks Skiklub 

 Nesodden IF - Ski 

 Lommedalens IL (x 2) 

 Kollenhopp 

 Team Eid (Heggedal, Dikemark, en Vollen-løper) 

 Bærums Skiklub 
 
Sak 24-15/17:  OPPFØLGING AV SPD/HP/SUM I AKERSHUS SKIKRETS 

Skikretstyret skal på skikretstinget mai 2017 legge fra en handlingsplan for 
perioden 2017-2019. Denne planen skal bygge på skipolitisk dokument som ble 
vedtatt på skitinget 2016. 
Det ble gjort en kort gjennomgang av Skipolitisk dokument og utviklingsmodellen 
(SUM). 
Det ble diskutert litt rundt hva dette betyr for aktiviteten i kretsen og hva vi som 
krets skal jobbe med i den neste perioden. 
 

Vedtak: Handlingsplan vil være hovedsak på styremøte fremover.  Det vil bli satt fokus  
på noen punkter i utviklingsmodellen hver gang.   Målet er at vi skal avslutte 
dette arbeidet på styremøte mars 2017. 

 



EVENTUELT 
a) Sundbysaken skistyrets overprøving av langrennskomiteen 

Hopp og kombinertkomiteen er kritiske til at skistyret har vedtatt å dekke tapte 
inntekter for Martin Johnsrud Sundby. Det presiseres at den samlede støtten fra 
kretsene til skipresident Erik Røste er fra kretslederne og ikke nødvendigvis fra 
skikretsene.   
 

Vedtak:  Vidar tar tilbakemeldingen fra HKK med videre. 
 

b) Budsjett 2017 
Styret og komiteene skal utarbeide budsjett for 2017.  Det er laget et utkast til 
budsjett som sendes ut til komiteene.    

 
Vedtak: Budsjett for 2017 fra komiteene  sendes kretskontoret innen 20.12.16.   

Budsjettet behandles på styremøte i januar 2017. 
 

c) Aktski bygget 
Salget av Aktski bygget i Hurdal til Hurdal skisenter har stoppet opp i og med at 
Fremad Hurdal har kommet på banen og ønsker å overta bygget.   

 
Neste møte: 
Styremøte 07.12.2016 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


