
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 3. FEBRUAR 2016 
Tilstede:  Vidar Ruud, Frode Martinussen, Espen Solbakken, Rolf Bryn, Jorunn Nymo  

og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Georg Korody, Steinar Hognestad og Jarle Olsen Rogndokken. 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA AU-MØTE 13.01.2016.  
Vedtak: Protokollen fra AU-møte 13.01.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Telemark/Freestyle 

 Henrik Buck Bryn fra Hagahogget Låmlag har deltatt under VM jr. telemark i Frankrike. 

 Hagahogget Låmlag skal arrangere NM i Vardåsen helgen 12-13.02. 

 
Langrenn 

 Stor deltakelse på rennene i kretsen. 

 Kulden var en utfordring under første KM helg.  Arrangementene ble gjennomført og  
 kretsmestere ble kåret. 

 Flere gode resultater under NM del 1 i Tromsø. 
 
Vidar 

 Ingen avklaring rundt Aktski bygget i Hurdal.  

 Flere landslagsløpere har fått kritikk for at de deltok lite under NM langrenn i  
Tromsø?  Skal ASK mene noe om det? 
 

Vedtak: Styret utrykker bekymring med at landslagsløperne i liten grad deltok under NM i  
  Tromsø. Jorunn og Vidar vil ta dette opp i forbindelse med sentrale møter i NSF.  
 

Alpint 

 To KM arrangement er gjennomført så langt. 

 Eco cup kvalik er gjennomført.  Akershus løperne presterte meget bra.  Flere er  
kvalifisert til internasjonale barn/ungdomsrenn senere i vinter. 

 Akershusløperne skal bo på Storlien hotell (Sverige) under Telenorlekene.  

 2 Akershusløpere er uttatt til ungdoms-OL. 

 3 løpere fra Akershus er uttatt til VM junior som i år arrangeres i Sotsji. 

 Mange søkere til Dønski videregående skole neste år. 
 
REGNSKAP 
Vi har mottatt kr. 196 000.- i støtte fra Akershus fylke.  Pr. i dag er det utfakturert kr. 150 000.- i 
deltakeravgift.  
 
 
HANDLINGSPLAN 
 
 
 



Sak 9-15/17: SKITINGET 2016 

 Representasjon på skitinget i Trondheim 28-29.05.2016 
Akershus har totalt 8 delegater. Vi må det være minst to personer fra hvert 
kjønn.   

 Innspill til valgkomiteen 
Rolf Bryn har sagt seg villig til å stille som kandidat som medlem i 
Telemarkskomiteen. Har vi flere kandidater til skistyret og komiteene må de 
spilles inn.   

Vedtak:  Hvem som skal representere ASK på skitinget tas opp på styremøte i mars.  
Forslag på kandidater til styrer og komiteer sendes kretskontoret innen 
26.02.16. Rolf Bryn fremmes som kandidat til Telemarkskomiteen.   

 
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.  På møte i januar gjennomgikk AU alle innsatsområder og mål.   

 
Vedtak: Styret støtter de bemerkninger som AU har gjort.   ASK sender inn et høringssvar 

innen fristen 10.02.2016.  
 
Sak 14-15/17: KLUBBUNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen 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  
4. Utdanne gode trenere 
 
Dette er de samme prioriteringene som klubbene i Akershus har gjort. I Akershus 
har totalt 52 klubber svart på undersøkelsen. 

 
Vedtak:  Klubbundersøkelsen vil sammen med SPD være styrende for vårt arbeid med 

handlingsplanen for 2017-19.    
 
EVENTUELT 

a) Utlysning programsatsingsmidler rulleskianlegg 
 Eidsvold Skiklubb var eneste søker.  Søknaden er sendt inn med vår anbefaling.  
b) Nytt medlem i alpinkomiteen. 

Martin Andersen fra Stabæk IF har sagt seg villig til å gå inn som medlem av AK i 
Akershus. 

Vedtak:   Martin Andersen fra Stabæk IF velges inn i alpinkomiteen fram til kretstinget  
våren 2017. 

c) Vårmøte Akershus Skikrets 2016 
Vårmøte arrangeres onsdag 01.06.16.   Frode sjekker om klubbhuset til Fossum 
er ledig den dagen.  

 Aktuelle temaer under fellesdelen er: 

 Skiforbundets utviklingsmodell (SUM). Vidar sjekker om Ingvild Bretten Berg 
kan innlede.  

 Antidoping 
 

Neste møte: 
Styremøte 02.03.2016 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


