
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 6. APRIL 2016 
Tilstede:  Vidar Ruud, Frode Martinussen Espen Solbakken, Jorunn Nymo, Steinar Hognestad, 

Jarle Olsen Rogndokken og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Rolf Bryn og Georg Korody. 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 08.03.2016.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 08.03.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Jarle 

 Jarle har gjort avtale om et møte med tidligere leder av anleggskomiteen (Rune Åslund).  Det 
skal gjøres en oppdatering av anleggsplanen til Akershus Skikrets.  

 
Frode 

 Langrennssporten har en utfordring når det gjelder «utstyrshysteriet».   
Vedtak: Styret er bekymret for utstyrshysteriet i langrenn.   
 
Steinar 

 Oslo Skikrets har invitert Akershus til et møte i forbindelse med etablering av et sitski tilbud i 
Tryvann Vinterpark. 

 Steinar tar kontakt med Vigdis Mørdre (integreringskonsulenten i AIK) vedr. veien videre. 
 
Langrenn 

 Det siste rennet i kretsen denne sesongen er avholdt.  Få renn har blitt avlyst. 

 Bronse til jentene fra Nes i team sprinten og til Magne Haga på 50 km under NM del 2. 

 Stafett seier til jentene under NM jr. 

 Sliter med at noen TDer melder forfall i siste liten.  

 

Alpint 

 NM senior ble arrangert på Oppdal.  Akershus Skikrets tok medaljer i alle disipliner.   Gull  
 til Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted. 

 Under HL på Bjorli var det som vanlig mange sterke prestasjoner av løperne fra Akershus.   
Spesielt bra var det på jentesiden.   

 Under Telenorlekene på Meråker ble Akershus beste krets. 

 Marte Monsen vant alle disipliner (U16) under Whistler Cup. 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 28.02.2016 tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
 
 
 
 



Sak 9-15/17:  SKITINGET 2016 

 Kandidater til Hedersbevisninger 
Vi har ingen kandidater til Hedersbevisningene som skal deles ut under 
Skitinget 2016. 

    
På neste styremøte vil hovedsaken være gjennomgang av sakspapirene til  

   Skitinget. 
 
Sak 21-15/17:  IDRETTSREGISTRERINGEN 2015 

Idrettsregistreringen, som nå heter "Samordnet søknad og rapportering", har 
frist 30.04.16. Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som 
medlemstall, aktive medlemmer og styreverv. 
Dette er siste året med denne type registrering.  Neste år skal alle klubbene 
bruke elektronisk medlemsregister.  Tallene vil da bli tatt rett ut av dette 
registret. 

 
SAK 22-15/17:  VÅRMØTE AKERSHUS SKIKRETS 01.06.2016 
   Vårmøte skal arrangeres onsdag 01.06.16 kl. 1800.   

    
Programmet for fellesdelen ble diskutert. Foreløpig program ser slik ut: 

 Info fra Skiforbundet ved Toril Skaflestad (ansv. Vidar) 

 Premieutdelinger (ansv. Vidar) 

 Info fra hovedsponsor Sparebank 1 (ansv. Thor) 

 Orientering om planlagt Skihallen i Lørenskog (ansv. Espen) 
 

Vedtak:  Vårmøte arrangeres på Åråsen konferansesenter onsdag 01.06.16 kl. 1800. 
Thor informerer om elektronisk medlemsregistrering på gren møtene.  

 
 
EVENTUELT 

a) Sponsoravtale 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. Styringsgruppen har startet arbeidet med å planlegge 
samlingen. 
 

b) Kretsting Akershus Idrettskrets  
  Ingen store saker.  Vidar repr. ASK på AIKs kretsting. 
 

c) Nes Ski søker NM 2020  
Nes Ski skal søke NM langrenn del 1 i 2020.   Klubben ønsker en repr. fra kretsen 
til søkerkomiteen. 
 

Vedtak:   Akershus Skikrets støtter selvfølgelig søknaden fra Nes Ski.  Jorunn Nymo 
er skikretsens repr. i søkerkomiteen. 
 

 
 
Neste møte: 
Styremøte 09.05.2016 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


