
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 10. JANUAR 2018 

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

 
DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 29.11.2017. 
Vedtak: Protokollen fra styremøte 29.11.2017 ble godkjent uten merknader. 

 
REFERATSAKER 
Alpint 

a) Det første rennet i kretsen ble arrangert 19.12.2017 i Kolsås. 
b) Bakkene i Asker og Bærum er åpne.  På Romerike åpnes de fleste bakkene nå. Det har vært 

en god start på sesongen for de anleggene som har åpnet. 
c) Arbeidsfordelingen er gjort i AK. 
d) NM senior – nytt i år er at kretsen skal ha ansvar for sine løpere. 
e) Klubbene melder om mange nye rekrutter. Viktig med snø der folk bor. 
f) Kolsåsbakken har planer om å legge til rette også for langrenn i sitt anlegg. 

 Langrenn 
a) Hakadalsrennet 16-17.12.17 var cuprenn både for 13-14 år og 15-16 år. 
b) Så langt har det vært meget bra deltakelse i rennene. 
c) Mange gode Akershus prestasjoner under NC jr rennet på Beitostølen 06-07.01.18. 

Jarle 
a) Det er slått fast at den nye langrennstraséen som er foreslått i Asker ikke er egnet for 

langrenn.  
b) Det sendes ut en questback til klubbene for å få en status på anleggssituasjonen i kretsen. 

Hopp og kombinert 
a) Anleggene er stort sett åpne.  Skimt åpnet allerede i romjula. 
b) Første rennet i kretsen er i Jardarkollen 27.01.18. Det blir en samling i forbindelse med 

rennet der også langrenn blir invitert. 
c) Jentene og Guttenes Holmenkollrenn er første renn i regionen. 

Frode 
a) Ønsker å gå ut til utvalgte klubber for å sjekke status på arbeidet med SUM. 
  

Telemark/freestyle 
a) To løpere fra kretsen har deltatt i WC. 
b) NM ble arrangert helgen 06-07.01.18. Skarphedin og Hagahogget arrangerte rennet.  Det ble 

totalt 3 seire til Akershusløperne. 
c) Hagahogget skal arrangere NC i Vardåsen 09-10.02.18 og NC i Wyller 16-17.02.18. 

 
REGNSKAP 
Det forelå ikke noe oppdatert regnskap.  Regnskapet for 2018 legges fram på AU-møte 07.02.18 
 
 



 
 

BUDSJETT 2018 
Styrets og komiteenes budsjett for 2018 ble gjennomgått.  
 
Vedtak: Budsjettet for 2018 ble vedtatt. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Sak 1-17/19: OPPNEVNE VALGKOMITE TIL SKIKRETSEN 

Henrik Pay (Langrenn) og Thomas Konow (Freestyle/telemark) ble valgt på forrige 
styremøte.   

 
Vedtak: Moten Tonby Opsahl, Lommedalen SK (hopp/kombinert) ble valgt.  Alpint må ha sin 

kandidat på plass innen AU-møte 07.02.2018. 
 
Sak 7-17/19: ANLEGGSKOMITE  

Sten Are Grønvold (Langrenn) ble valgt på forrige styremøte.   
 
Vedtak: Bjørn Moen (Hopp/kombinert) og Bjarne Ringstad (Freestyle/telemark) ble valgt.  

Alpint må ha sin kandidat på plass innen AU-møte 07.02.2018. 
 
 
Sak 8-17/19: NYE FRAVÆRSREGLER VIDEREGÅENDE SKOLER 

Vidar har kontaktet Akershus fylkeskommune om saken.  Han har ikke fått noe svar fra 
saksbehandleren i fylket. De nye reglene tolkes forskjellig av de videregående skolene i 
fylket.   

 Vidar følger opp saken med fylket. 
 
  
Sak 9-17/19: KRETSLEDERMØTE I FORBINDELSE MED NM LANGRENN DEL 1  
 Kretslederne er innkalt til møte av NSF på Hamar fredag 12.01.18. 
 Saker som skal opp er:  

▪ En gruppe er satt ned for å se på organisering og valgsystemet i NSF. Gruppen skal 
avgi en rapport om status.  Dette kan bli en sak på skitinget til våren. 

▪ Valgkomiteen i NSF vil informere om sitt arbeid.   
 
EVENTEUELT 

a) Støtte Jentesamling 
Jardar har søkt om støtte til to jentesamlinger som har blitt arrangert høsten 
2017.  Samlingene var et tilbud for langrennsjenter i Bærum.  Saken utsettes i og 
med at søknaden ikke har blitt sendt ut til styret på forhånd.    

Vedtak: Saken sendes ut til styret for en avgjørelse. 
b) Skihallen  

Skihallen på Lørenskog skal stå ferdig i 2019.  Det har vært liten eller ingen 
kontakt mellom skikretsen og utbygger. 

Vedtak: Vidar kontakter ansvarlige for Skihallen for å opprette kontakt. 
  

Neste møte: 
AU-møte 07.02.2018 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


