
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 29. NOVEMBER 2017 

 Tilstede: Vidar Ruud, Ole Jonny Gigernes, Bjarne Ringstad, Jarle Olsen Rogndokken, Frode 
Martinussen, Jorunn Nymo, Eirik Jørgensen og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Martin Andersen 

 
DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA AU-MØTE 01.11.2017. 
Vedtak: Protokollen fra AU-møte 01.11.2017 ble godkjent uten merknader. 

 
REFERATSAKER 
Langrenn 

a) For å få en mer effektiv gjennomføring blir det ny startordning under KM sprint. 
b) Terminlisten er ferdig.  KM og cuprenn er fordelt. 
c) Sesongens første renn går i Hakadal helgen 16-17.12.  

 
Jarle 

a) Jarle har vært på befaring i Asker i forbindelse med kommunens planer om å flytte klubbens 
anlegg fra Føyka. Marit Gjerland (anleggskonsulent NSF) har satt klubben i kontakt med 
Morten Roa som skal bistå i saken. 

b) Jutul planlegger snøproduksjon i sitt anlegg.   Stein Hessen vil bistå klubben. 
c) Fossum har fått til en avtale med Løvenskiold slik at det vil være mulig å utvide løypene slik 

at de kan bli FIS godkjennt. 
 

Hopp og kombinert 
a) Terminlisten er på plass. Jardar, Fossum og Skimt vil arrangere renn i 2018. Det har vært 

møte med nabokretsene for å unngå rennkollisjoner.  
b) Det vil også denne sesongen bli arrangert en regionscup for Akershus/Oslo/Østfold. 
c) HKK vil ha hovedfokus på rekruttering.   

 
Frode 

a) Det er en utfordring å få implementert SUM ute i klubbene. 
b) Vi må styre støtten til klubbene slik at vi får gjennomført handlingsplanen. 

 
Telemark/freestyle 

a) WC starter i Østerrike helgen 02-03.12. 
b) Terminlisten for telemark og randonee er klar. 
c) Det arrangeres breddesamling i samarbeid med Oslo helgen 08-10.12 på Danebu.   

Aktiviteten vil bli lagt opp etter tankegangen i SUM. 
d) Det jobbes med å få til et randoneerenn i Vardåsen i 2018. 
e) Hagahogget Låmlag skal arrangere NC den 10.02 i Vardåsen. 
f) Det vil også bli arrangert 2 regionsrenn.  

 
Jorunn 

a) Alle Veidekkelagene har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine utøvere. 



 
 

 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.10.2017 tas til etterretning. 
 
BUDSJETT 2018 
Styret og komiteene skal utarbeide budsjett for 2018. Det er laget et utkast til budsjett som sendes ut 
til komiteene.  
 
Vedtak: Budsjett for 2018 fra komiteene sendes kretskontoret innen 08.01.18. Budsjettet 
behandles på styremøte i 10.01.18. 
 
HANDLINGSPLAN 
På AU-møte 01.11 ble handlingsplanen gjennomgått og ansvar ble fordelt i AU.  For å kunne følge 
opp klubbene bedre har AU-medlemmene fått ansvar for hver sin sone.  
 
Sak 1-17/19:  KRETSTING -EVALUERING 
 Det ble ikke valgt ny valgkomite på skikretstinget 2017.  Grenkomiteene skulle innen 
 styremøte 29.11 foreslå hver sin kandidat til ny valgkomite. 

 
Vedtak: Henrik Pay (Langrenn) og Thomas Konow (Freestyle/telemark) ble valgt.  Alpint og 
 hopp/kombinert må ha sine kandidater klare til styremøte 10.01.18 
 
Sak 7-17/19:  ANLEGGSKOMITE 

Grenene skulle til styremøte i 29.11 oppnevne en representant til anleggskomiteen.  
 

Vedtak: Sten Are Grønvold (Langrenn) ble valgt.  Alpint, freestyle/telemark og hopp/-
 kombinert må ha sine kandidater klare til styremøte 10.01.18 
 
FASTSETTE MØTEDAGER FOR KRETSSTYRET 1. HALVÅR 2018 
Innstilling: 

• onsdag 10.01 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

• onsdag 07.02 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) AU møte 

• onsdag 07.03 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

• onsdag 04.04 kl. 1700 Idrettens Hus Strømmen (rom 1) 

• onsdag 02.05  Vårmøter 
NSFs skiting 02-03.06 Stavanger 

 

Vedtak: Innstillingen til møteplanen ble vedtatt. 

EVENTEUELT 

a) Kretsledermøte i vinter. 
Det vil bli avholdt et kretsledermøte i vinter der man vil diskutere saker som skal opp på 
skitinget 2018. 

b) Mentorprogram 
Norges Skiforbund søker fremtidige kvinnelige trenere- og ledere i det nye mentor-
programmet. Søknadsfristen er 15.12. 

 
Vedtak:Vi sender ut en påminnelse til klubbene. 
 

c) Ny fraværsregel hindrer satsning på idrettene i Akershus 
Akershus Fylke har sendt ut en presisering til de videregående skolene der fraværsreglene 
blir strammet inn.  For å få gyldig fravær må du nå være tatt ut til internasjonale 



 
 

konkurranser.  Det betyr at deltakelse på NC renn ikke er gyldig fravær. Det ser ut til at 
tolkningen til Akershus er annerledes enn i andre fylker.  Det ser også ut til at videregående 
skoler i Akershus tolker presiseringen fra fylket forskjellig. 

Vedtak:Vidar tar kontakt med administrasjonen i fylket.  

  

Neste møte: 
Styremøte 10.01.2018 
 
Thor Gjelsvik  
referent 

 


