
 
 

PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 2/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 7. FEBRUAR 2018 

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

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 10.01.2018. 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 10.01.2018 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 
Vidar 

a) Vidar deltok på kretsledermøte i forbindelse med NM del 1 på Hamar. Hovedsaken på møte 
var fremtidig organisering av NSF.  Valgkomiteen orienterte også om sitt arbeid fram mot 
Skitinget 2018. 

b) Delte ut medaljer under første dag av KM langrenn på Åsen. 

Jarle 

a) Jarle har hatt kontakt med Siggerud IL vedr. oppgradering av anlegget i Trolldalen. Jarle 
samarbeider med NSF og Rune Åslund.  

Frode 

a) Utfordrende å få implementert SUM og skipolitisk dokument ute i klubb. 

Thor 

a) Det er møte med Nannestad kommune torsdag 08.02 i forbindelse med driften av Åslia 
skisenter. 

REGNSKAP  
Det framlagte regnskapet pr. 31.12.2018 tas til etterretning. 

 
HANDLINGSPLAN  

Høsten 2017 ble det gjennomført sonemøter for å informere og implementere SUM og skipolitisk 
dokument i klubb. Vi vet svært lite om status på dette arbeidet ute hos klubbene etter disse møtene. 

Vedtak:  SUM og skipolitisk dokument blir sak på vårmøte.  Det sendes ut en questback til alle 
klubbene der de blir bedt om å rapportere på arbeidet så langt. 
 

Sak 10-17/19 PREMIER OG UTMERKELSER 

Foran kretstinget 2017 ble det vedtatt at man ikke skulle dele ut Magnorpokalene.  Det ble også 
bestemt at man skulle ha en gjennomgang av hvilke priser som skal deles ut. Dette skulle gjøres før 
vårmøte 2018. 

Forslag  til endringer: 

• Magnorpokalene fjernes. 



 
 

• Statusen på Jubileumspokalene må heves. Sammen med pokalen deles det ut et stipend på 
kr. 2000.- 

• Stipendene til lovende utøvere økes til kr. 10 000.-. 

Vedtak: Saken tas opp til endelig avgjørelse på styremøte 07.03. 
 

Sak 11-17/19 VÅRMØTE ASK 2018  

Vårmøte blir på Åråsen konferansesenter onsdag 02.05.  

Program fellesdel: 

• Utdeling av premier og utmerkelser. 

• SUM og skipolitisk dokument. 

• Anti doping.  
Foredrag: Anti Doping Norge 

Etter fellesdelen blir det grenvise vårmøter. 

Sak 12-17/19  NSF'S TING 02-03.06.2018 

1. Tingdelegater 
Akershus har 8 tingdelegater, av disse må det være minimum 2 fra hvert kjønn.   Jarle og Eirik 
har meldt fra at de ikke kan/ikke ønsker å være med på skitinget.  Eirik vil være med på 
fagmøte hopp på fredag. Rolf Bryn, som har sittet tidligere i kretsstyret og som nå sitter i 
sentral telemarkskomiteen, har sagt at han kan være tingdelegat ved behov.  Det betyr at vi 
pr. i dag har 6 tingdelegater fra styret: 

• Vidar Ruud 

• Frode Martinussen 

• Bjarne Ringstad 

• Jorunn Nymo 

• Martin S. Andersen 

• Ole Jonny Gigernes 

Vi har 2 ledige plasser og av disse må det være minimum en kvinne. 

2. Valgkomiteen i NSF  
Valgkomiteen har sendt ut et brev der de har satt frist til 01.03 for å fremme kandidater til 
styre og komiteer.  
Har vi kandidater er det VIKTIG at disse blir fremmet innen fristen. 
 

3. Fremtidig organisering av Norges Skiforbund 
På bakgrunn av diskusjon under et internt kretsledermøte 27.02.2017, under VM i Lahti, ble 
det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på og vurdere forbedringer i politisk 
organisering i NSF.  Arbeidsgruppen har nå lagt fram et forslag der de ønsker tilbakemelding 
på om vi støtter forslaget.  Frist er 27.02.2018. 

Vedtak: Vi støtter forslaget slik det foreligger.  En fra arbeidsgruppen inviteres til neste styremøte 
 for å redegjøre mer detaljert om forslaget. 

Eventuelt 
Ingen saker 
 
Neste møte: 
Styremøte 07.03.2018 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


