
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 12/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 11. JANUAR 
2017 

 
Tilstede:  Vidar Ruud, Steinar Hognestad, Jarle Olsen Rogndokken, Frode Martinussen, Jorunn  

Nymo (LK) og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Ole Jonny Gigernes, Georg Korody, Bjarne Ringstad og Espen Solbakken. 
 
DAGSORDEN 
 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 07.12.2016 

Sak Eventuelt  
a) Redd barna 

Skedsmo Skiklubb har sagt seg villig til å hjelpe Redd barna med å arrangere skidagen. 
 
REGNSKAP 

Regnskapet pr. 31.12.2016 er ikke ferdig og må behandles seinere. 
 

Budsjettene til hopp/kombinert, freestyle/telemark og langrenn for 2017 ble 
gjennomgått. 

 
Vedtak:  Budsjettene til hopp/kombinert og freestyle/telemark ble godkjent. Styret ønsker at 

langrenn behandler budsjettet på nytt og ser på muligheten for å legge inn nye 
utviklingstiltak. Budsjettet til alpint må sendes inn snarest, det vil bli behandlet på 
neste møte. 

 
HANDLINGSPLAN, SKIPOLITISK DOKUMENT 

Skikretsen skal vedta en handlingsplan for 2017-2019 på skikretstinget 2017.  Denne 
skal ta utgangpunkt i Skipolitisk dokument (SPD) som ble vedtatt på skitinget 2016. For 
at vi skal komme i mål med dette arbeidet trenger vi hjelp fra utviklingsavdelingen i 
NSF. 
 

Vedtak: Styret og grenkomiteene innkalles til strategisamling onsdag 08.02.2017, der vil 
prioritering av mål blir hovedsak. Atle Rolstadaas fra utviklingsavdelingen i NSF vil 
hjelpe oss med prosessen. 

 
Sak 25-15/17: UTLYSNING AV MIDLER TIL PREPARERINGSUTSTYR 

Det har kommet inn fire søknader om midler til prepareringsutstyr. Kretsens 
prioriteringer skal sendes NSF innen 15.01.2017 

 
Vedtak:    Søknadene ble prioritert i henhold til innstillingen. 
 
Sak 26-15/17: PROGRAMSATSINGSMIDLER RULLESKIANLEGG 2017 
   Ordningen med ekstraordinære midler til rulleskiløyper er videreført for 2017. 

Fristen for å søke er 15.01.2017. Kretsene skal innen 31.01.2017 prioritere 
søknadene i egen krets. 

 
 



Vedtak:   Pr. 11.01.2017 var det ikke kommet inn noen søknader.  Hvis det kommer 
søknader vil disse bli behandlet via e-post. 

 
Sak 27-15/17: ØKONOMISK STØTTE FRA ARRANGØREN AV WC TELEMARK I HURDAL 

Arrangøren av FIS WC telemark i Hurdal 24-26. februar 2017 har søkt kretsen om 
støtte på kr. 100 000.-. 
 

Vedtak:   Et enstemmig styre vedtok å avslå søknaden. Avslaget begrunnes med at  
   dette ikke er innenfor de oppgavene skikretsene skal ha i henhold til  
   Skipolitisk dokument (SPD) vedtatt på skitinget 2016.  I følge SPD er dette en  
   sentral oppgave. 
 
EVENTUELT 
 

a) Valgkomite 
Vi mangler representanter til valgkomiteen fra alpint og freestyle/telemark.  Det er 
viktig at dette kommer på plass raskt slik at valgkomiteen kan starte sitt arbeid. 

 
b) Fluor i skismøringen 

Asker skiklubb har sendt et åpent brev til skiforbundet der de har tatt opp bruken av 
Fluor i skismøringen. Flere medier har tatt opp saken og de har tatt kontakt med flere 
skikretser.   

 
Vedtak:   Vi støtter en oppfordring om ikke å bruke fluor produkter. Vi støtter også et forbud 

hvis dette kan kontrolleres. 
 
 
Neste møte: 
Strategisamling 09.02.2017 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 
 


