
 
 
PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 3/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 19. SEPTEMBER 2018 

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

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 22.08.2018. 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 22.08.2018 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER  

Thor 

a) NSF har fordelt personalansvaret for adm. sjefene på nytt. Atle Rolstadaas har fått ansvaret 
for Akershus/Østfold 

b) Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte i Stiftelsen Romerike Bakkesenter.  Eneste sak er 
nedleggelse av stiftelsen.  Thor og Rolf Hennum møter fra ASK. 

REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 30.08.2018 tas til etterretning. 

HANDLINGSPLAN 

Det ble diskutert videre framdrift for å få SUM forankret ute i klubb.   

Vedtak: AU skal gjennomføre følgende tiltak. 

• Sørge for at grenkomiteene har SUM som et pkt. på sin agenda på høstmøtene 2018.  
o Fokus på gode eksempler fra klubber som har gjennomført prosesser. 

• AU-medlemmene kontakter «sine» klubber, som i spørreundersøkelsen enten har sagt 
de ikke har kommet i gang eller som ønsker hjelp fra veileder. 

• Det sendes ut en questback til de klubbene som har sagt de er i gang for å få en 
oversikt hvor langt de har kommet. 

ANLEGG 

Jarle orienterte om hvilke planer han har for anleggsarbeidet i kretsen. 

• Det første møte i anleggskomiteen blir i november 2018 (foreløpig dato er 11.11.18). 
o starte arbeidet med ny anleggsplan, 

• Løypekjørerkurs - høsten 2018. 

• Kurs i snøproduksjon i småanlegg - vinteren 2019, 

 

Sak 13-17/19 NORGESTURNE - AKERSHUS, 23.-24.JANUAR  
Norges Skiforbund ønsker å komme med sitt nye konsept «Norgesturneen» til Akershus i januar 
2019.  Dette er et opplegg som skal vise SUM i praksis. 

Vedtak: AU ønsket selvfølgelig å gå videre med dette.  Fossum IF blir forespurt om de kan stille sitt 
anlegg til disposisjon for arrangementet.   Det tas kontakt med Fossum for å avtale et møte.  Vidar 
Atle Rolstadaas og Thor stiller på møte fra ASK. 



 
 

 
 
Sak 14-17/19 TVOF, LEASING AV BIL  

Den nye treneren i Team Veidekke Oslofjord har ikke bil. Styringsgruppa i TVOF ser behovet for å 
lease en bil som han kan disponere. Bilen skal kun brukes til kjøring i forbindelse med trenerjobben. I 
og med at Akershus Skikrets har arbeidsgiveransvaret for treneren er det vi som må inngå en 
leasingavtale.  TVOF har mottatt et forslag til avtale fra Renault. 

Det er noen uklarheter som må ryddes opp i før en evt. avtale kan underskrives. 

Vedtak: Vidar får fullmakt til å skrive under en evt. leasingavtale på vegne av ASK.  TVOF må 
utarbeide en ny arbeidsavtale der pkt. om bruk av leasing bil tas inn.  Pkt. om kjøregodtgjørelse tas 
ut.  Det må skrives en avtale mellom kretsene som sikrer at alle må bidra ved uforutsigbare 
utgifter.  Det må lages noen presiseringer i avtalen med Renault som sier noe om utgifter ved 
oppsigelse før det har gått 5 år, utgifter til service på bilen og kostnader ved overkjørte kilometer.  

 

EVENTUELT 

a) AIKs «Idrettspris». 

Idrettskretsen ønsker kandidater til AIKs «Idrettspris».  Idrettsprisen er kretsens store fat 
m/merke, som tildeles personer som over tid har utført et fremragende administrativt-
/organisasjonsarbeid innen idrettsråd eller særkretser i Akershus. 
Frist for å innstille kandidater er 20. oktober. 

Vedtak:  Saken tas opp igjen på styremøte onsdag 17.10.18. 

b) Fraværsregler 

ASK har gjennom Akershus Idrettskrets mottatt et brev som er fra 2016 som sier noe om hvordan 
de nye fraværsreglene skal håndheves for idrettsungdom.  NIF skal ha et evalueringsmøte med 
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. I den forbindelse ønsker NIF 
tilbakemeldinger der ordningen ikke gjennomføres etter intensjonene.   Vidar har sendt sin 
korrespondanse med Akershus fylkeskommune til NIF. 

 

 

Neste møte: 
Styremøte 17.10.2018 
 

Thor Gjelsvik  
referent 


