
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 20. SEPTEMBER 2017 

 Tilstede: Vidar Ruud, Sten Are Storvik Grønvold (LK), Bjarne Ringstad, Jarle Olsen Rogndokken, Frode 
Martinussen, Jorunn Nymo og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Martin Andersen og Ole Jonny Gigernes 

 
DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 23.08.2017. 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 23.08.2017 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 
Jarle 

• Klubbene har vist stor interesse for anlegg på de sonemøtene som har blitt gjennomført.  

• Det er viktig å få på plass en anleggskomite. 

 
Freestyle/telemark 

• Regionsamling barmark 04-05.11 i Asker. 

• Regionsamling på snø 08-10.12 i Valdres. 

Langrenn 

• Terminlister er snart ferdig. 

• Det jobbes med fordeling av hotellplasser i forbindelse med NC junior. 

• Høstmøte blir mandag 23.10 kl. 1830 i Nes skianlegg. 
o Et av temaene er Klubb vs «team» 

Jorunn 

• Stokkesamlingen er gjennomført med ca. 230 deltakere i alderen 13 til 16 år. 
o Vellykket samling, men det var for lite mat. 

Vidar 

• Har vært i anleggsmøte med Akershus fylke før ferien. 

• Var tilstede på grunnstein nedleggelse for skihallen i Lørenskog. 

Thor 

• Det skal gjennomføres tre sonemøter for å informere om SUM.  

• Det planlegges kurs som skal starte nå i høst. 

• FIS-listen i langrenn skal være ferdig 30.09. 

 

REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.08.2017 tas til etterretning. 
 



 
 

HANDLINGSPLAN 

Gjennomgang av handlingsplanen vedtatt på kretstinget 2017.   
Følgende saker, som skal gjennomføres høsten 2017, er ikke gjennomført så langt: 

• Opprette anleggskomite med representanter fra alle grenkomiteene pluss eksterne 
ressurspersoner. 

• Arrangere trenerkurs for ungdom. 

• Støtte kretssamlinger for U14 år og eldre økonomisk. 
Vedtak: Grenene skal til styremøte i 29.11 oppnevne en representant til anleggskomiteen.  
Trenerkurs for ungdom og kretssamlinger diskuteres på AU-møte 01.11. 

Fordeling av arbeidsoppgaver og fadderordning   
Vedtak: Fordeling av arbeidsoppgaver i AU gjøres på AU-møte 01.11.  Her vil utfordringene som 
kretsen har fått i forbindelse med sonemøtene bli diskutert. Thor lager en soneinndeling av 
klubbene til AU-møte. 

Sak 1-17/19: KRETSTING -EVALUERING 

Hopp og kombinertkomite 

• Vidar har hatt et møte med de aktive hoppklubbene i kretsen.  

• Det er valgt en hopp- og kombinertkomite. 

Valgkomite 

Vedtak:  Grenkomiteene skal innen styremøte 29.11 foreslå hver sin kandidat til  
  valgkomiteen. 
 
Sak 2-17/19: AKTSKIBYGGET 

Det er nå bestemt at Hurdal Skisenter kjøper Aktskibygget i Hurdal og innfrir 
tippemidlene. Det arbeides med å få plass de formelle tinget rundt salget. 

Sak 4-17/19: HØSTMØTE / ARRANGØR- OG ANLEGGSSEMINAR 2017 

Høstmøtene og Arrangør- og anleggsseminaret arrangeres 13.-15.10 på Gardermoen. 
Hver enkelt melder seg på selv. 

Sak 5-17/19: SONEMØTER 

Det skal i høst arrangeres tre sonemøter i kretsen for å presentere SUM og informere 
om klubbutviklingsmodellen.  To møter er allerede gjennomført.  Det har vært god 
deltakelse og stort engasjement på møtene. 

Sak 6-17/19: BREV VEDRØRENDE FLUORSAKEN 

Fluorsaken skal opp på høstmøte til langrenn. NSF har nå sendt ut et notat til kretsene 
som en forberedelse til høstmøte. LK ønsker at styret også skal behandle denne saken.  

Vedtak: Saken er etter styrets mening altfor dårlig belyst og det må iverksettes en 
 konsekvensutredning.  Før dette er på plass er det vanskelig å gjøre noe vedtak.  HMS 
 tiltakene kan iverksettes allerede denne sesongen.    

Neste møte: 
AU møte 01.11.2017 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


