
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 6/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 8. MARS 2016 
Tilstede:  Vidar Ruud, Espen Solbakken, Jorunn Nymo, Georg Korody, Steinar Hognestad, Jarle 

Olsen Rogndokken og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Rolf Bryn og Frode Martinussen 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 03.02.2016.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 03.02.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Jarle 

 Har avtalt møte med tidligere leder av anleggskomiteen Rune Åslund. 

 Det bør oppnevnes medlemmer fra hver grenkomite til en anleggskomite. 
 
Steinar 

 Venter på tilbakemelding fra Oppegård IL (langrenn) og Nannestad IL (alpint) 

 Nes Ski har to utøvere med på trening og på karusellrenn. 
 
Hopp/kombinert 

 Marius Lindvik ble nr. 2 under YOG. 

 KM Furukollen ble avlyst. KM vil bli arrangert i mai på plast. 

 Dobbelt seiere i kombicross under HL. Ludvik Braathen tok gull foran Jens Lurås Oftebro. 
Ludvik Braathen tok også sølv i hopp. 

 NM jr. har blitt flyttet fra Rena til Trondheim. 

 Tom Hilde og Halvor Egner Granerud har deltatt på WC renn i vinter. 

 RC rennene i Hurdal og Furukollen har blitt avlyst.  Det er bare blitt gjennomført to renn. 

 Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud var med å vinne sølv under lagkonkurransen i hopp 
under junior VM i Romania.  

 
Langrenn 

 Maiken Caspersen Falla vant WC sprint sammenlagt. 

 Under YOG tok løpere fra Akershus en gull og en sølv.  

 Våre løpere tok en gull, to sølv og en bronse under junior VM.  I tillegg var tre av jentene  
med og tok sølv på stafetten fra Akershus. 

 Alle KM arrangementene er gjennomført.   KM lang ble flyttet til et kveldsrenn på Nes. 

 NM del 2 arrangeres på Beitostølen etter påske. 
 
Vidar 

 Har deltatt på kretsledermøte på Pellestova i forbindelse med ungdoms OL. 
o Leder av valgkomiteen var til stede på kretsledermøte. 
o Det ble gitt info om saker som skal opp på tinget. 

 

 

 



 

Alpint 

 Henrik Kristoffersen og Aleksander Aamodt Kilde har vunnet flere WC renn denne  
sesongen. 

 Odin Vassbotn Breivik tok bronse under ungdoms OL (YOG) 

 2 av 4 fire løpere under YOG var fra Akershus. 

 Fartssamling for TL og HL løperne er gjennomført. 

 Neste år vil ikke AK organisering reise og overnatting i forbindelse med TL og HL. Kretsen  
kommer bare til å stille med ledere og trenere. 

 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.12.2015 tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Sak 9-15/17:  SKITINGET 2016 

 Velge delegater til skitinget 2016 (ASK ser ut til å få 8 ting delegater) 

 Kandidater til Hedersbevisninger 
 

Styret har forslått Rolf Bryn til Telemarkskomiteen og Marthe K. Jensen til 
Langrennskomiteen. Stabæk IF har foreslått Martin Andresen som medlem i 
Alpinkomiteen og gjenvalg på lederen av Freestylekomiteen Håkon Wibstad. 

 
Vedtak:   Hvis Akershus får 8 ting delegater skal følgende representere ASK: Vidar Ruud,  

Espen Solbakken, Georg Korody, Rolf Bryn, Jarle Rogndokken, Jorunn Nymo, 
Marthe K. Jensen og Frode Martinussen 
Kandidater til hederspriser utsettes til neste styremøte.  Frist for forslag er 
10.04.2016. 

 
Sak 15-15/17:  HØRING LANDSLAGSMODELLEN 

Det ble nedsatt et utvalg våren 2015 som har sett på landslagsmodellen til 
Norges Skiforbund. Utvalget har levert sin innstilling.  De har konkludert med at 
dagens landslagsmodell er den beste for at Norge fortsatt skal være den ledende 
skinasjonen i verden. 

 
Vedtak:   Styret i Akershus Skikrets støtter konklusjonene til utvalget og ønsker at 

dagens landslagsmodellen videreføres. 
 
Sak 16-15/17:  AKERSHUS IDRETTSKRETS – TING 2016 

 Velge delegater til AIKs ting 2016 (ASK har 2 delegater) 15-16 april. 
 
Vedtak:   Vidar Ruud er Akershus Skikrets representant på tinget til Akershus 

Idrettskrets. Han deltar kun på selve tinget. 
 
Sak 17-15/17:  VERTSKAP FOR SKITINGET I 2018 

 Søknadsfrist 30.03.16 
 
Vedtak:   Akershus Skikrets søker ikke om å få være vertskap for Skitinget i 2018. 
 
Sak 18-15/17:  PENSJONS OG FORSIKRINGSORDNING FOR ANSATTE I NSF 

Saken gjelder ikke adm. sjefene.  ØSK har ingen ansatte som berøres av dette. 
For treneren for Team Veidekke Oslofjord må dette være en del av kontrakten.  
Saken skal tas opp på møte i teamet. 
 

Vedtak:   Det må være samme ordning for alle trenerne i Team Veidekke. 



 
 
Sak 19-15/17:  ÅRSBERETNING – FRIST 
 
Vedtak:   Årsberetningene fra grenkomiteene sendes kretskontoret innen 29.04.2016 
 
 
Sak 20-15/17:  BESTEMANNSPREMIER 

Etter sesongen skal det deles ut diverse premier og stipend til utøvere og 
tillitsvalgte.  

  Utøvere: 
o Magnorpremier 
o Follopokal 
o Jubileumspokal 
o Stipend 

 Tillitsvalgte/utøvere 
o Æresmedlemskap 
o Hederspris 
o Innsatspris 

 
Vedtak:  Forslag på kandidater til bestemannspremier sendes kretskontoret innen  

29.04.2016 
 
EVENTUELT 

a) WC Telemark i Hurdal 
Telemarkskomiteen i Akershus har blitt forespurt om å stå som arrangør av  

  WC Telemark i Hurdal 
b) Nes Ski ønsker å søke NM langrenn 2020. 

Klubben har utarbeidet en søknad som skal presenteres for kommune, fylke og 
NSF. 

c) Midler til rulleskianlegg. 
ASK innstilte anlegget som Eidsvold Værks Skiklub skal bygge på Omrlia. 
Dessverre ble ikke dette anlegget innstilt av NSF og NSSF.   

d) Team Veidekke Oslofjord 
Det er laget et forslag til avtale med Oslofjord Convention center (Melsomvik). 
En del av avtalen er at det skal arrangeres en samling der for 15-16 åringer i 
september 2016. 

e) Styremøte i mai 
Det blir styremøte mandag 08.05.16. 

 
 
 
Neste møte: 
Styremøte 06.04.2016 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


