
 
 

PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 1/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 1. NOVEMBER 2017 

 Tilstede: Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Frode Martinussen og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Jorunn Nymo 

 
DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 20.09.2017. 
Vedtak: Protokollen fra styremøte 20.09.2017 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 

Vidar 

a) Kretsledermøte ble gjennomført i forbindelse med arrangør- og anleggsseminaret på 
Gardermoen. Saker som ble behandlet: 

• Økonomi 

• Fluor saken 

• Organisasjonsutvalg 
b) Vidar har deltatt på 25 års jubileumet til Nes skianlegg. 

Jarle 

a) Arrangør- og anleggsseminar på Gardermoen.  
Temaer på møte: 

• Finansiering av anlegg 

• Anlegg generelt 

REGNSKAP 
 Det framlagte regnskapet pr. 30.09.2017 tas til etterretning. 

HANDLINGSPLAN 

a) Fordeling av arbeidsoppgaver 
 Følgende arbeidsoppgaver, i henhold til skikretsens handlingsplan, ble fordelt slik: 
 Vidar: Integrering 
 Frode:  Utøverutvikling (treningssamarbeid, klubbutvikling, SUM) 
 Jorunn: Utøverutvikling (trenerutvikling og arrangement)  
 Jarle:  Anlegg 

Vedtak: Tiltakene i skikretsens handlingsplan ble fordelt på medlemmene i AU.  

 b)  Fadderordning 
  Skikretsens klubber ble fordelt mellom AU medlemmene slik: 
  Jarle:  Romerike nedre/øst 
  Frode: Asker & Bærum 
  Jorunn: Follo 
  Vidar: Romerike øvre/vest 

 Vedtak: Ansvarlig skal følge opp klubbene i sin sone når det gjelder SUM (sportsligplan) og 
  Idrettsregistreringen (er kan det komme flere ting etter hvert). 



 
 

 c)  Hva ønsker klubbene hjelp til fra kretsen? Innspill som kom fram på sonemøtene. 
  På møte i Follo kom det innspill på at man ønsket hjelp til å etablere et skoletilbud for 
  langrennsløpere på en videregående skole i Follo. 

 Vedtak: Vidar kontakter klubbene i Follo for å se på løsninger.  

 

Eventuelt 
 a) Sentral valgkomite freestyle 

 Vedtak: Thor sender ut en mail til freestyleklubbene og ber om forslag på kandidater. 

 b) Bestilling av klær til skikretsstyret 

 Vedtak: Det bestilles BJ jakker til AU.  Grenlederne bestiller jakker fra leverandøren som 
   leverer til gren sentralt.  Disse jakkene dekkes av hovedkassa.  I tillegg bestilles det 
   BJ genser til hele styret. 

 

 

Neste møte: 
Styremøte 29.11.2017 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


