
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 9/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 22. AUGUST 2016 
Tilstede:  Vidar Ruud, Rolf Bryn, Georg Korody, Espen Solbakken, Jorunn Nymo, Steinar 

Hognestad, Jarle Olsen Rogndokken, Frode Martinussen, Bjarne Ringstad og Thor 
Gjelsvik. 

 
Forfall: Ole Jonny Gigernes 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 09.05.2016.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 09.05.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
REFERATSAKER. 
Hopp/kombinert v/Georg 

a) KM er gjennomført på plast i Midtstulia for aldersbestemte klasser og veteraner.   
 (Oslo/Akershus/Østfold) 

b) Halvor Egner Granerud og Tom Hilde har deltatt på Sommer GP. 
c) Aktivitetene for aldersbestemte klasser har startet. 

 
Alpint v/Espen 

a) Terminlistemøte er gjennomført og oppsettet er klart. 
b) Iron man tester er gjennomført for 14 år og eldre. 
c) Forberedelser til neste sesong er i fullgang. 

 
Anlegg v/Jarle  

a) HMS kurs, som oppfølging av maskindagen i Nes, skal arrangeres i høst. 
a) Det planlegges et kurs med fokus på snøproduksjon og rulleskianlegg. 

 
Freestyle/telemark 

a) Bjarne Ringstad overtar ledervervet i Freestyle- og telemarkkomiteen. 
b) Det skal arrangeres WC telemark i Hurdal siste uken i februar. 

 
Integrering v/Steinar 

a) Steinar har deltatt på integreringsmøte på Gardermoen for satsingskretsene i NSF. 
 
Langrenn v/Jorunn 

a) LK skal ha sitt første møte etter ferien onsdag 24.08.16. 
b) Det jobbes med neste års terminliste. 
c) Jorunn skal presentere SUM modellen for Asker Skiklubb. 
d) Det er påmeldt 133 løpere til samlingen som TVOF skal arrangere i Stokke for 15-16  

 åringer. 
 
Vidar 

a) «Martin Johnsrud Sundby saken» har hatt mye fokus i sommer. 
 
 
 
 



REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.07.2016 tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 
NSF skal presentere den nye strategiplanen for kretsene.  Når dette er gjort hos oss vil vi starte 
arbeidet med ny handlingsplan. 
 
Sak 9-15/17:  SKITING 2016 - OPPSUMMERING 

Tinget i Trondheim var stille og rolig.   Den nye strategiplanen (SUM modellen) 
var den saken for fikk mest oppmerksomhet. 

 
Sak 22-15/17:  VÅRMØTE -EVALUERING 

Vårmøte på Åråsen ble gjennomført med både fellesdel og grenvise møter.  Det 
virket som temaene på fellesmøte ble godt mottatt.   Deltakelsen på møtene var 
god. 

 
Sak 5-15/17:  AKTSKI - HURDAL 

Det jobbes fortsatt med å få lagt ned stiftelsen Aktski Hurdal. Det ser nå ut til å 
løse seg i og med at Hurdal Skisenter kjøper bygget for kr. 380 000.-.  Dette gjør 
at stiftelsen kan få tilbakebetalt spillemidlene som i sin tid ble gitt til byggingen 
av huset. Lysanlegget som stiftelsen eier og som det også er gitt spillemidler til 
overtas av Fremad Hurdal. Når dette er formelt i orden kan stiftelsen legges ned.
    

Sak 6-15/17:  UTØVER UTVIKLING 
Det ble gjort en gjennomgang av reglene 04.11.2015. 

o Skifter navn til «Aktivitetstiltak». 
o Ingen begrensning på søknadssum. 
o Det skal søkes og rapporteres elektronisk. 
o Tiltakene skal være forankret i handlingsplan. 
o En søknadsfrist (01.10). 

 
Vedtak: Det legges ut info om ordningen på hjemmesiden og det informeres klubbene  

 om søknadsfristen som er 01.10.2016. Det kan søkes om tiltak sesongen 2016-
17. Det søkes elektronisk. Frode gjennomgår søknadene og lager en innstilling.  
Saken behandles på styremøte i november.  

 
 
Sak 23-15/17:  DISTANSEKORT PÅ NETT – UTDELING AV PREMIER 
   I Akershus skal følgende ha premie: 

o Skolen På Ski – konkurransen 
• Hosle skole (nr. 7) 
• Tanum skole (nr. 10) 

o Klubb-konkurransen 
• Øvrevoll Hosle IL (nr. 6) 
• IL Jardar (nr. 9) 

 
Vedtak:   Georg deler ut til IL Jardar og Tanum skole mens Jorunn deler ut til Øvrevoll 

Hosle IL og Hosle skole.  
 
EVENTUELT 

a) Integrering 
Før ferien arrangerte NSF et møte for kretsene der integrering var tema.  
Steinar representerte Akershus. 
Mange kretser gjennomfører en del tiltak. 
Akeshus må også komme videre med dette arbeidet. 
 



Vedtak:   Steinar innkaller Thor og Vigdis (integreringskonsulenten i Oslo og Østfold) til  
   et møte. 

   
b) Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta 

i fritidsaktiviteter. 
Kulturdepartementet (KUD) har utlyst midler til innsats for at barn som lever i 
inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter.   

Vedtak:  Det sendes ut en påminnelse til klubben der vi oppfordre klubbene til å søke.   
 

c) Stafett HL langrenn 
På vårmøte til langrenn i Trondheim ble det diskutert om man skal beholde 
stafetten under HL eller ikke.  Saken ble også diskutert på vårmøte i Akershus. 
LK Akershus har nå sendt ut en Questback til klubbene for å få råd. Saken skal 
avgjøres på høstmøte til NSF (langrenn). 

 
d) «Martin Johnsrud Sundby saken» - ankemulighet. 

Martin Johnsrud Sundby vurderer å anke saken til Sveitsisk høystrett. Det 
langt fra sikkert at han vil få opp saken der. 

 
 
 
 
Neste møte: 
Styremøte 05.10.2016 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


