
 
  
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 13/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 21. MARS 2017 

Tilstede:  Vidar Ruud, Steinar Hognestad, Jarle Olsen Rogndokken, Frode Martinussen, Espen 
Solbakken og Thor Gjelsvik. 

Forfall:  Georg Korody, Ole Jonny Gigernes og Bjarne Ringstad. 

 
DAGSORDEN: 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 11.01.2017 
Vedtak:  Protokollen fra styremøte 11.01.2017 ble godkjent uten merknader. 

Redd Barna 
Skedsmo Skiklubb (med økonomisk støtte fra skikretsen) har hjulpet Redd Barna med 
å arrangere en skidag. Ca. 30 deltakere. Både Redd Barna og Skedsmo SK er godt 
fornøyd med gjennomføringen. 

Programsatsningsmidler rulleskianlegg. 
Ingen av søknadene fra Akershus er innstilt. 

Utlysning av midler til prepareringsutstyr 
Gjerdrum IL og Eidsvold Værks Skiklub er tildelt midler. 

REGNSKAP 
                            Det framlagte regnskapet pr. 31.12.2016 tas til etterretning. 

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på ca. kr. 100 000.-.  Dette er som forventet 
og var planlagt. 

 
Sak 19-15/17:  KRETSTING OG VÅRFAGMØTER ONSDAG 10. MAI 

a)Program/gjennomføring  
• kl. 1745 registrering og litt mat  
• kl. 1800 åpning av tinget  
• kl. 2000 grenvise fagmøter  

Vedtak: Tinget vil bli avholdt på Åråsen stadion, Lillestrøm.  Eva Tine Riis-Johannessen som 
er «vår» representant i skistyret inviteres til skikretstinget.  

b)Dirigent 
•Frode tar oppdraget.  Han kontakter Ole Jonny som var dirigent i 2015.  

c)Årsberetning komiteer  
• Komiteenes årsberetninger sendes kretskontoret innen 12.04.17  

d)Budsjett 2017 og 2018 
•Det utarbeides budsjett for 2017 og 2018. 

e)Forslag til tinget  
 • Fristen for å fremme forslag, som skal behandles på tinget, er 26.04.17. Dette       
gjelder både klubbene og styret/komiteer.  



 
 

Vedtak: Styret fremmer forslag om å endre kretsens lov § 12 Skikretstingets oppgaver. 
Dette gjøres for at alle ikke skal være på valg samtidig. Det fremmes forslag om at 
halvparten er på valg hvert år og at det gjennomføres ekstraordinært skikretsting i 
forbindelse med vårmøte (de årene det ikke er ordinært skikretsting) der eneste 
sak er valg. 

De årene det er ordinært skikretssting velges: 

 Leder og ett styremedlem til kretsstyret 

 Leder og 50% av medlemmene i Langrennskomiteen 

 Leder og 50% av medlemmene i Freestyle-/Telemarkskomiteen 

 50% av medlemmene i Alpinkomiteen 

 50% av medlemmene i Hoppkomiteen 

 

I året mellom skikretstingene; på ekstraordinært ting i forbindelse med vårmøte, 
velges: 

 Nestleder og ett styremedlem til kretsstyret. 

 Leder og 50% av medlemmene i Hoppkomiteen 

 Leder og 50% av medlemmene i Alpinkomiteen 

 50% av medlemmene i Langrennskomiteen 

 50% av medlemmene i Freestyle-/Telemarkskomiteen 

 

f)Fordeling av arbeidsoppgaver på skikretstinget  

• Jarle og Steinar registrerer tingdelegatene.  
• Som sekretærer foreslås Espen og Thor.  
• Vidar ønsker velkommen og leder møte før dirigenten blir valgt.  
• Kretsstyret møter kl. 1715 for klargjøring av tingsal. 

g)Handlingsplan 2017-2021  

• Vidar orienterer om planens hovedpunkter under tinget.  

h)Valgkomite  

• Årets valgkomite er i gang med sitt arbeid.  
• Styret må fremme forslag om ny valgkomite på tinget. 

 

Sak 20-15/17:  BESTEMANNSPREMIER 

•Etter sesongen skal det deles ut diverse premier og stipend til utøvere og    
tillitsvalgte.     

Vedtak: Behandles på styremøte 05.04.2017.  Frist for innstilling 01.04.2017. 
 
•Magnorpremiene -  strider denne utdelingen mot statuttene for barneidrett? 

Vedtak: Magnorpokalene blir ikke delt ut på årets skikretsting.  Det kan deles ut inntil to 
stipend på kr. 5000.- i hver gren (fortrinnsvis en gutt og jente), som dekkes av 
hovedkassa.   Stipend utover dette dekkes komiteen selv. 

Det gjøres en gjennomgang av alle prisene som kretsen deler ut på skikretsting og 
vårmøter til høsten.  



 
 

 

Eventuelt 

a) Alpinkomiteen i NSF 
Lederen i AK har trukket seg.  Nestleder står fortsatt som nestleder i AK.  
Kretslederen i Oslo har skrevet et notat til skistyret på vegne av flere kretser 
(bl.a. Akershus) der man ber om en skriftlig redegjørelse på hva som har skjedd. 

 

Neste møte: 
Strategisamling 05.04.2017 

 

Thor Gjelsvik  
referent 


