
 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 22. AUGUST 2018 

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

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 04.04.2018. 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 04.04.2018 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER  
Jarle 

a) Anleggskomiteen starter arbeidet med ny anleggsplan høsten 2018. 

Telemark 

a) Hagahogget Låmlag skal arrangere NM i Vardåsen 02-03.03.19. 
b) Det blir regionsamling 03-04.11.18. 
c) Bjarne skal ha møte med Geir Erik Samnøy fra freestyle.  

Langrenn 

a) LK har hatt sitt første møte etter ferien. LK har tatt i bruk Admincontrol. 
b) Det jobbes med terminlisten. Sesongen vil avsluttes første helgen i april.  I år er det nok 

arrangører og bra geografisk spredning.    
c) LK arrangerer høstmøte onsdag 31.10.18 på Oppegård 
d) Jostein Moe er ansatt som ny trener for TVOF. 
e) LK arrangerte kretssamling for juniorløpere i Torsby i juni.  Færre deltakere enn i fjor. 
f) LK vil arrangere flere teamsamlinger i høst. 

Thor 

a) Akershus, Oslo og Buskerud har hatt et møte med NSF vedr. langrennsutdanning. Det har 
blitt lagt planer for 2 stk. trener 2 kurs i området. 

b) Det jobbes med kursplan for sesongen 2018-19. 
c) Det er sendt ut en questback for å sjekke status på hvor langt klubbene har kommet med 

SUM.  Vi har mottatt svar fra 32 klubber. 

NYTT FRA NSF 

a) Kretslederne har blitt innkalt til telefonmøte. De ble orientert om at generalsekretær Stein 
Oppsal har sagt opp sin stilling i NSF. 

b) Regnskapet for arrangement ser ut til å gi et større overskudd i 2018 enn i 2017. 

 

REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 31.07.2018 tas til etterretning. 

 

 



 
 

HANDLINGSPLAN 
Punktene i handlingsplanen ble gjennomgått. Mye er gjennomført mens noe vil bli fulgt opp høsten 
2018 og våren 2019.  Neste møte vil bli et AU møte der videre framdrift for SUM ute i klubb vil bli 
hovedtema.  Det vil bli tatt utgangspunkt i svarene som vi mottok fra klubbene før ferien. 

 
Sak 8-17/19: NYE FRAVÆRSREGLER VIDEREGÅENDE SKOLER 
Vidar har sendt en ny henvendelse til Jonny Holm i Akershus fylkeskommune. I denne henvendelsen 
er hovedfokus på at praksisen er forskjellig i fylkene.  Og da spesielt i de fylkene som fra 01.01.2020 
skal bli til Viken. Thor snakker med AIK og med de andre store kretsene på Idrettens hus for å høre 
hva de evt. har gjort i saken. 

 

Sak 11-17/19 VÅRMØTE ASK 2018 
Enkel agenda med prisutdelinger.  Antidoping var et viktig og godt tema under fellesmøte.    

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

a) Bjarne ble valgt inn i TK  
b) Underskuddet i LK ble forklart med regnskapssystem problem og Martin og Therese sakene. 
c) Vi var litt for lite forberedt som gruppe. Det er behov for et møte der tingdelegatene 

diskuterer sakene som skal opp på tinget. 

 

EVENTUELT 

a) Statutter for æresmedlemskap 
Statuttene tas opp til behandling før skikretstinget 2019.  Det bør vurderes om man skal ta 
inn følgende presisering «Tildelingen til skiløpere skjer etter endt karriere som aktiv». Dette 
er også likt det som står i statuttene for Norges Skiforbunds Plakett. 

 

Neste møte: 
AU-møte 19.09.2018 
 

Thor Gjelsvik  
referent 


