
 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 9/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 12. DESEMBER 2018 

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

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 17.10.2018. 
Vedtak: Protokollen fra styremøte 17.10.2018 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 
Hopp/kombinert 

a) De første rennene i NC er arrangert. 
b) Midtstulia vil bli klar før jul.   
c) Det er planlagt en del renn rundt i området i forbindelse med det nye konseptet Raw Air 

Stars. 

Frode 

a) Det ser ut til at fluorforbudet i klassene til og med 16 år tas på alvor. 
b) Rekrutteringen i langrenn ser ut til å være på vei ned. 

Jarle (anlegg) 

a) Møtene i anleggskomiteen som var planlagt i høst har blitt avlyst.  Første møte blir i medio 
januar. 

b) Har begynte revideringen av anleggsplanen. 
c) Det planlegges et anleggskurs 14.01 eller 15. 01.19. 
d) Jarle har vært på møte i Asker vedr. flytting av anlegget på Føyka til Drengsrud. 

Langrenn 

a) Det er mange som ønsker å arrangere renn i kretsen. Mange ønsker renn i februar. 
b) Det er påmeldt ca. 950 deltakere (pr. dag) til Hakadalsrennet. 
c) Foran neste sesong må alle som søker renn legge inn sine TDer i rennsøknaden. Klubben er 

ansvarlig for at TD møter.  
d) Det produseres snø mange steder i kretsen nå. 
e) Magne Haga fra Åsen og TVOF er uttatt til å gå WC Davos. 

Thor 

a) Sponsoravtale med SB1 Østlandet er ferdig forhandlet. 
b) Det har vært to møter i forbindelse med basisturneen som skal til Fossum 22-23.01.19. 

Alpint 

a) AK v/Marius Risan har skaffet jakker til HL og AL løperne. 
b) FIS løperne har hatt flere renn allerede. 
c) Kolsås open er første renn i Akershus. 

Vidar 

a) Var tilstede på høstmøte langrenn. 



 
 

NYTT FRA NSF  

a) Ingvild Bretten Berg er ansatt som ny generalsekretær i NSF. 
b) Forskningsprosjektet «Snow for the Future» har fått 4,4 millioner i støtte til å jobbe videre 

for å utvikle fremtidens klimavennlige temperaturuavhengige snø. 
 

REGNSKAP  
Vedtak: Det framlagte regnskapet pr. 30.11.2018 tas til etterretning. 

 
BUDSJETT 2019 
Thor gikk igjennom budsjettet for 2019.   AK har ikke levert noe budsjett for 2019.  

Vedtak: Saken tas opp igjen på neste møte. AK må levere sitt budsjett til kretskontoret snarest.  

 
HANDLINGSPLAN  
Liten respons fra klubbene.  Ble tatt opp på høstmøte til langrenn.  Frode Pedersen (veileder NSF) 
orienterte om SUM og Skipolitiskdokument.    

Nedgangen i medlemstallet har vært et tema i media.  Østlandssendingen jobbet med en sak tidligere 
i høst.   

Mange klubber er godt i gang. Vi må komme ut med gode eksempler.  

Sak 13-17/19 NORGESTURNE - AKERSHUS, 22.-23.JANUAR 2019 
Det ble gjort en gjennomgang av opplegget.    

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

Langrenn 

a) Flour saken var oppe.  Det har blitt gjort mye tester i sommer. 
b) Fluorforbud vil bli innført i flere faser.   
c) TV selskapene bestemmer antall startende på rennene på åpningen på Beitostølen som gjør 

at det settes et maks antall på deltakere. 
d) Nytt i år er at 50 løpere får poeng i Norges cupen.  50 løpere får gå finalen i både gutte- og 

jenteklassen. 

Hopp 

a) Hovedsaken var rekruttering. Det jobbes med flere modeller. 
b) Konseptet Raw Air Stars.  Arrangørene mottar startnummer osv. forplikter seg til å arrangere 

hoppsportens dag. 

Kretsledermøte  

a) Gjennomgang av økonomi og drift. 
b) De andre kretsene har de samme utfordringene når det gjelder implementering av SUM ut i 

klubb.  
c) Det blir Basisturne arrangement på 8 steder i Norge til vinteren. 
d) Kurs i kommunikasjon med Gro Eide og Espen Graff. 
e) Etiske retningslinjer ble diskutert. 

 
 
Sak 16-17/19 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV NORSK IDRETT 
Vi hadde en frist til 30.11.18 med å komme med innspill til høringssvaret. ASK har ikke sendt inn noe 
innspill. NSF vil sende sitt høringssvar til kretsene. 



 
 

Sak 17-17/19 ALLE MED. 
Begrense barrieren med å være med på aktiv idrett. Fokus på: 

• Reise og opphold 

• Utstyr og smøring 

• Status og press 

Kretsene vil etter hvert motta denne stafettpinnen. 
  

Sak 18-17/19 SPONSORAVTALE SB1 
Forhandlingene med SB1 Østlandet er ferdig.  Ny avtale vil bli underskrevet 19.12.18.   Den nye 
avtalen går over to år.  Nytt i denne avtalen er at det gis midler til rekrutteringstiltak i 
hopp/kombinert. 

Vedtak: Akershus Skikrets inngår en ny hovedsponsoravtale med Sparebank1 Østlandet. 

EVENTUELT 

a) NEDRE ROMERIKE HANDICAPIDRETTSLAG – INNMELDING 
Tas til etterretning 

b) HØRINGSSVAR ANLEGGSPOLITIKK 
Vi har mottatt NSFs høringssvar til idrettsstyrets forslag til ny anleggspolitikk. 
Tas til etterretning 

c) MØTEPLAN VÅREN 2019 

Vedtak: møteplanen for 1. halvår 2019 blir: 

• Onsdag 16.01 Styremøte 

• Onsdag 13.02 AU-møte 

• Onsdag 13.03 Styremøte 

• Onsdag 10.04 Styremøte 

• Onsdag 15.05 Kretsting 

 

Neste møte: 
Styremøte 16.01.2019 
 

Thor Gjelsvik  
referent 


