
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 8/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 9. MAI 2016 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rolf Bryn, Georg Korody, Espen Solbakken, Jorunn Nymo, Steinar 

Hognestad, Jarle Olsen Rogndokken og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Frode Martinussen  
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 06.04.2016.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 06.04.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 

 Langrenn 
o TVOF har tatt ut totalt åtte løpere (fire fra Akershus) til neste års lag av disse er 

det to jenter. 

 Integrering 
o Steinar repr. Akershus på integreringsmøte som NSF arrangerer 11.06.16. 

 Telemark 
o Thea Smedheim Lunde, Ullensaker Skiklubb er tilbake på landslaget. 

 Anlegg 
o Jarle jobber sammen med Rune Åslund for å ajourholde anleggsplanen til 

kretsen.  

 Georg 
o Anna Karolina Døring har trukket seg som medlem av hopp- og 

kombinertkomiteen. 
o Det arbeides med å få arrangert KM hopp i Midtstuen i løpet av mai. 

 Vidar 
o Har representerte skikretsen på AIKs ting. 

 
 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 28.02.2016 tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Sak 9-15/17:  SKITINGET 2016 

 Det ble gjort en gjennomgang av sakene som skal behandles på Skitinget. 
 
 Sak 8 Forslag fra skistyret 
 8.1 Kompensasjon for skistyret 

Vedtak:  Styret støtter skistyrets forslag. 
 
  Sak 9 Skipolitisk dokument 2016-2020 
Vedtak:  Tingdelegatene går i gjennom modell og struktur.  Det gjøres en   
  sammenligning  med de innspill ASK hadde i forbindelse med høringen tidligere 
  i vinter.  
 
 
 



  Sak 10 Budsjett 2017-2020 
Vedtak:  Styret støtter skistyrets forslag til vedtak «Langtidsbudsjett for 2017-2021  
  godkjennes». 
 
  Sak 11 Fastsettelse av avgifter 
Vedtak:  Styret støtter skistyrets forslag til vedtak «Gjeldende avgifter beholdes  
  uendret». 
 
  Sak 12 Innkomne forslag 
  12.1 Forslag fra Sør-Trøndelag Skikrets  
  12.1.1 Organisering av Norges Skiforbund mellom forbund og klubb 
Vedtak:  Styret støtter skistyrets forslag til vedtak «Norges Skiforbund v/ skistyret  

nedsetter et bredt sammensatt utvalg på 6 personer, for å vurdere dagens 
struktur og organisering av leddet mellom forbund og klubb, dagens skikretser, 
og om dette er den mest optimale modellen med tanke på utnyttelsen av 
dagens og fremtidens ressurser. 
Utvalget skal være sammensatt med 1 representant fra skistyret, 2 
representanter fra skikretsene, 2 representanter fra fellesadministrasjonen og 
en eksternt valgt representant. Utvalget skal avgi sin innstilling til skistyret 
innen vårmøtet 2017». 
 
12.1.2 Økonomisk støtte til prepareringsutstyr må gjelde alle grener    

Vedtak:  Styret støtter forslaget til Sør-Trøndelag «Skistyret skal i kommende  
tingperiode jobbe for at alle grener i Norges Skiforbund skal få lik mulighet til å 
søke om spillemidler til prepareringsutstyr av trenings og konkurranse traséer 
og bakker». 
 
12.1.3 Tilskudd til klubber som etablerer en ordning med utlånsutstyr. 

Vedtak:  Styret støtter skistyrets forslag til vedtak «Forslaget fra Sør-Trøndelag skikrets  
  støttes ikke Skitinget ber Skistyret utrede en mulig ordning med   
  etableringsstøtte til klubber og grener som etablerer en utlånsordning av  
  komplett skiutstyr til barn og unge i tilknytning til et anlegg for skiaktivitet.  
  Ordningen må kunne gjennomføres innenfor forsvarlige økonomiske,   
  organisatoriske og praktiske rammer. Resultatet av utredningen presenteres  
  for kretsledermøtet høsten 2016». 
   
   12.1.4 Lovforslag 
  §21 punkt 10a, Valg til skistyret 
Vedtak:   Styret støtter hverken skistyrets eller Sør-Trøndelag sitt forslag. Strekpunktet  
   angående valg av varamedlemmer beholdes som i dag.  (2 varamedlemmer  
   som velges som hhv 1. og 2. varamedlem).  
 
   §25, Skistyrets sammensetning (3) 
Vedtak:   Styret støtter forslaget fra Sør-Trøndelag «Varamedlemmet har møterett med  
   talerett i alle skistyremøter og trer inn som fullverdig skistyremedlem ved  
   forfall fra et skistyremedlem avgrenset mot grenkomitelederne, Ved fravær av 
   grenleder møter nestleder i egen gren som varamedlem». 
   Grenleder har ansvar for å holde nestleder i grenkomiteen oppdatert på de 
   sakene skistyret arbeider med. 

 
Sak 21-15/17:  IDRETTSREGISTRERINGEN 2015 
   Klubbene hadde frist til 31.05.16 med å legge inn aktivitetstallene i   
   Idrettsregistreringen. I Akershus er det registrert ca. 16 000 skimedlemmer. Det  
   er en liten nedgang fra 2014 
 



Vedtak:  Styret kontakter de klubbene som enten ikke har registrert aktive   
  skimedlemmer i det hele tatt eller har stor nedgang fra registreringen i 2014.  
 
Sak 22-15/17:  VÅRMØTE AKERSHUS SKIKRETS 01.06.2016 

Agenda vårmøte blir slik: 

 Fellesdel (kl. 1800 -1930): 
o Informasjon om Skihallen på Lørenskog.  Se 

http://www.skihallen.no/ 
o Utdeling av premier og stipend 
o Informasjon fra NSF ved styremedlem Toril Skaflestad 

 Nytt skipolitisk dokument vedtatt på skitinget 2016. 

 Gren fagmøter (kl. 1930-2130) 
o Alpint 
o Hopp og kombinert 
o Langrenn 
o Freestyle og telemark 

 
Agenda for grenmøtene legges ut fortløpende på hjemmesiden. 

 
Sak 23-15/17: BESTEMANNSPREMIER  

a) Follo pokalen (deles ut i årsklassene 12-junior) sammen med et stipend på kr.  
    2000.-.  

 Alpint: Kristin Anna Lysdahl (Bærums SK) 

 Langrenn: Magnus Bøe (Fossum IF), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Lotta  
  Udnes Weng (Nes Ski) 

 Telemark: Henrik B Bryn (Hagahogget Låmlag) 
 

Vedtak: Follopokalen for 2016 tildeles Tiril Udnes Weng (Nes Ski) og Lotta Udnes 
 Weng (Nes Ski) 

 
b) Magnor glassverks premier til ei jente og en gutt (deles ut i årsklassene 13 – 

 16 år).  

 Alpint: Marte Monsen (Bærums SK), Malin Sofie Sund (Hakadal IL),  
Magnus Styren (Stabæk IF) 

 Hopp: Ludvik Braathen (Øvrevoll/Hosle IL) 

 Langrenn: Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF), Petter Thorslund  
Aadland (Nittedal IL) 
 

Vedtak: Magnor glassverks premier for 2016 tildeles Marte Monsen (Bærums SK) og 
 Ludvik Braathen (Øvrevoll/Hosle IL) 

 
c) Jubileumspokal. Den skal deles ut til en fra hvert kjønn. Den skal deles ut til  
    aldersgruppen junior (17-20 år). Den skal deles ut uavhengig av gren.  

 Dessverre er de ingen kandidater til denne prisen i år. 
 
d) Stipend til lovende utøvere (junior/yngre senior). Et stipend i hver gren.  

Vedtak:  Stipend til lovende utøvere for 2016 tildeles: 

 Hopp: Marius Lindvik (Rælingen SK) 

 Kombinert: Einar Lurås Oftebro (IL Jardar) 

 Langrenn: Amalie Håkonsen Ous (Nes Ski), Thomas Helland Larsen  
(Fossum IF) 

 Telemark: Henrik B Bryn (Hagahogget Låmlag) 
 
 
 

 

http://www.skihallen.no/


e) Innsatspris, Hederspris  og Æresmedlemskap 
 Nes Ski har nominere Ole Jonny Gigernes til innsatspris for arbeidet han har 
gjort i klubben over flere år. 
 

Vedtak: Ole Jonny Gigernes tildeles innsatsprisen på vårmøte 2016.  
 
 
EVENTUELT 

a) Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt melding om verneplanarbeid for 
to områder i Akershus.  Det gjelder Hagahogget (i Asker) og Fagermosen (i 
Aurskog-Høland).  NSF har kontaktet oss vedr. nødvendigheten av at 
skiidretten kommer med innspill i saken. 
 

Vedtak:   Ingen av disse områdene er viktig for oss i skiidretten.  Vi ser derfor ikke  
   at er nødvendig at skiidretten kommer med innspill i denne saken. 

 
b) Naturvernforbundet i Asker og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 

har sendt et brev til kommunestyrerepresentant i Asker der de går sterkt i 
mot planene om et nytt skianlegg på Solli.  
 

Vedtak   Vi tar kontakt med IR i Asker for å sjekke hva de har gjort i denne saken. 
 
 
 
 
Neste møte: 
Vårmøte 01.06.2016 
 
 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 
 
 


