
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 8/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 17. OKTOBER 2018

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

DAGSORDEN

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA AU-MØTE 19.09.2018.
Vedtak: Protokollen fra AU-møte 19.09.2018 ble godkjent uten merknader.

REFERATSAKER
Hopp

a) HKK har hatt et møte etter ferie.
b) Eirik har snakket med Knut Bjørnar Strøm som er kontaktperson i Dalhauglia (Bjørkelangen).
c) Høstmøte sammen med Oslo. 

 Koordinere terminliste for hopp.
 Planlegge rekrutteringscup sammen med Oslo og Østfold.

d) Det jobbes med et rekrutteringsarrangement sammen med Oslo i Midtstulia til vinteren.

Langrenn

a) LK har hatt to møter etter ferien.  Terminlisten har vært hovedsak på møtene.
b) Høstmøte arrangeres på Oppegård onsdag 31.10.18.
c) Åpen juniorsamling i Torsby før ferien.
d) Det er invitert til åpne juniorsamlinger i Bærum og Nittedal helgen 27-28.10.18.
e) Team Veidekke Oslofjord har ansatt ny trener. Løperne har mulighet til å inngå egne 

sponsoravtaler.

Vidar

a) Erik Brun (fra Fossum og Skiforeningen) er kontaktperson for Akershus i Skistyret.
b) Nes Ski og Nes Skianlegg har søkt NM jr. langrenn 2021. 

Thor

a) Stiftelsen Romerike Bakkesenter har satt i gang et arbeid med å legge ned stiftelsen.  
Romerike Bakkesenter eier både en K 60m og en K 90 i Hurdal.  Disse må fjernes før man kan 
legge ned stiftelsen.

b) Skal i møte med SB1 for å forhandle ny sponsoravtale.

REGNSKAP
Det framlagte regnskapet pr. 30.09.2018 tas til etterretning.

HANDLINGSPLAN
Status AU medlemmenes kontakt med "sine" klubber vedr. SUM.

Jorunn har kontaktet sine kubber.  Vidar tar sine klubber og hjelper Frode med de han har på sin liste.  SUM blir 
sak på høstmøte til langrenn den 31.10.18.

Gjelsvik,Thor
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Sak 8-17/19: NYE FRAVÆRSREGLER VIDEREGÅENDE SKOLER
Vi har mottatt svar fra NIF vedr. fraværsregler. Saken skal tas opp med departementet neste år.  Her 
vil utfordringene som vi har med Akershus fylke bli tatt opp.

Sak 13-17/19 NORGESTURNE - AKERSHUS, 22.-23.JANUAR 2019
Basisturneen kommer til Fossum 22.-23.01.19.   Vidar, Thor og Atle Rolstadaas (NSF) har hatt et møte 
med Fossum.  Det legges opp til aktiviteter både på dagtid og kveldstid disse to dagene.  Dette er et 
samarbeid mellom NSF, krets og klubb.

Sak 15-17/19 NSF'S HØSTMØTE 19-21. OKTOBER 2018

a) Langrenn
Mange temaer på agendaen.  Fluorsaken skal behandles på nytt.

b) Hopp
Rekruttering er et viktig tema.

c) Kretsledermøte
Forslag til etiske skal behandles. Styret behandlet forslaget.

Vedtak: Styret mener at det er riktig å velge alt. 3 i §9 i Etiske retningslinjer for skiidretten. Der 
heter det: Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal aldri dekke kostnader til alkohol. 

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: ASK innstiller Georg Korody til AIKs «Idrettspris».

Neste møte:
Styremøte 14.11.2018

Thor Gjelsvik 
referent
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