
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 11/2015-2017 PÅ THON HOTEL ARENA 7. DESEMBER 2016 
Tilstede:  Vidar Ruud, Georg Korody, Espen Solbakken, Steinar Hognestad, Jarle Olsen 

Rogndokken, Frode Martinussen, Bjarne Ringstad og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Ole Jonny Gigernes 
 
DAGSORDEN 
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 02.11.2016 
Vedtak: Protokollen fra styremøte 22.08.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Anlegg 

 HMS kurs for løypekjørere ble arrangert med over 50 deltakere den 29.11.16. 

 Det vil bli arrangert løypekjørerkurs i Nes før påske. 
 
Alpint 

 Hurdal skisenter ønsker ikke renn i sitt anlegg i helgene. Det gjør at noen av kval.  
 rennene må arrangeres på ukedager. 

 På høstmøte i alpint tok Akershus opp gjennomføring av Donald Duck lekene i  
Hemsedal.  Her får bare de 30 beste kjøre andre omgang. 

 Europa cup rennet som skulle vært arrangert i Hafjell ble avlyst på grunn av snømangel. 

 Det er en del støy rundt Henrik Kristoffersen saken.  
 
Telemark 

 3 utøvere fra Akershus var med på WC rennet i Hintertux.  Alle tre presterte meget bra.  

 Bækkelaget og Hagahogget har startet et uformelt samarbeid.  Felles breddesamling  
med totalt 60 deltakere. Begge klubbene skal trene i Vardåsen i vinter. 

 Hagahogget har kontaktet Asker Idrettsråd og presentert piloten «Skifestival alle  
skidisiplinene på et par ski».  Asker IR er positive. 

 
Steinar 

 Samling for utviklingshemmede i Nittedal er gjennomført med 10 deltakere. 

 Ny dagsamling for utviklingshemmede på Nordre Eidsvold 07.01.2017. 

 Kick off for treningstilbud for syns- og bevegelseshemmede i Nes 07.01.2017. Dette er  
et samarbeid mellom Nes og Eidsvold Værks Skiklub. 

 Skicartene som har stått i Aktski bygget i Hurdal er solgt til Sverige. 

 Sitskiene som har stått i Aktski bygget i Hurdal er gitt til Nannestad IL/Åslia Skisenter. 
 
Frode 

 Kretsen har mottatt en søknad om økonomisk støtte fra arrangøren av WC telemark i  
Hurdal i vinter. Vi må ha et budsjett før vi kan behandle søknaden. 

 
Georg 

 Georg må trekke seg som leder av HKK inntil videre.  Andre i komiteen kommer til å  
overta hans oppgaver. 

 



 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 30.11.2016 tas til etterretning. 
 
Budsjett til hovedkassa 2017 ble gjennomgått.   
 
Vedtak: Komiteene skal ha ferdig sine budsjetter til første styremøte i 2017. 

 
 
HANDLINGSPLAN, SKIPOLITISK DOKUMENT 
Det første hovedmål i skipolitisk dokument «Utøver» ble diskutert og det ble sett på tiltak til 
kretsens handlingsplan. Dette tas opp igjen på neste møte.  Da skal vi også diskutere anlegg og 
arrangement. 
 
 
Sak 11-15/17: FASTSETTE MØTEDAGER FOR KRETSSTYRET 1. HALVÅR 2017 

Inst. Møtedager 1. halvår 2017 

 onsdag 11.01 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 08.02 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 08.03 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 05.04 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

 onsdag 10.05 Skikretsting, vårmøter 
 
Vedtak:   Forslaget til møteplan for 1. halvår 2017 ble vedtatt. 
 
 
EVENTUELT 

a) Redd barna 
Skikretsen har mottatt en forespørsel fra Redd barna region øst om å bidra på en skidag 
for et krisesenter på Skedsmokorset. 

Vedtak:  Vi gjør en henvendelse til Skedsmo Skiklubb og spør om de kan stille med 2-3  
personer som kan være med å organisere aktiviteten.  Skikretsen lønner de som 
stiller opp. 
 

b) Valgkomiteen 
Det ble ikke valgt noen fra alpint og telemark til valgkomiteen på skikretstinget 2015. 

Vedtak: AK og TFK finner en person som kan sitte i valgkomiteen til styremøte i januar.  
 
 
Neste møte: 
Styremøte 11.01.2017 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


