
 
 
PROTOKOLL FRA AU-MØTE NR. 4/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 13. FEBRUAR 2019 

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

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 16.01.2019. 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 16.01.2019 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER  

Thor 

a) Adm. sjefen har blitt intervjuet av to forskjellige konsulenter firmaer som lager grunnlagsdata 
for organisasjonsutvalget i NSF  

b) Vidar og Thor var tilstede på NC-rennene som Nes arrangerte i januar. Meget bra 
arrangement. 

c) Nes Ski har blitt tildelt NM jr. i 2021. 

 
REGNSKAP 
Saken utsettes til styremøte 13.03.2019. 

 
HANDLINGSPLAN 

Vedtak: Atle Rolstadaas vil være tilstede på styremøte 13.03.19.  Arbeidet med handlingsplanen 
blir hovedsak på dette møte. 

 
ANLEGG 

Jarle orienterte om anleggsarbeidet i kretsen. 

a) Det første møte i anleggskomiteen ble gjennomført i januar på Idrettens hus. 
o Videre møteplan:  

▪ 26.02.2019 i Varingskollen 
▪ Mars i Vardåsen 

 
o Hovedsaken for komiteen er arbeidet med ny anleggsplan. 

 
b) Anleggskurs i Linderudkollen 30.01.19 (Jarle repr. ASK). 

o Mange deltakere fra Akershus. 
o Fokus på snøproduksjon og basisanlegg. 

 
c) Anleggskurs i Akershus neste sesong. 

o Aktuelt innhold: 
▪ Snøproduksjon 
▪ Basisanlegg 
▪ Anleggsplanlegging (eks. søknad om konsesjon fra NVE om vannuttak, 

kommune delplan) 



 
 

 

 

Sak 13-17/19 NORGESTURNE - AKERSHUS, 22.-23. JANUAR 2019 
Norgesturneen besøkte Akershus og Fossum 22-23.01.19.  Et meget vellykket arrangement med stor 
aktivitet.  Utviklingsavdelingen i NSF stod for regien og stilte med 8-10 personer begge dagene.  I 
tillegg hadde Fossum mange trener på plass som var med på gjennomføringen. 

Thor var tilstede begge dagene.  Vidar var med den siste dagen da langrennscross stod på 
programmet. Skikretsen stilte med medaljer og stod for utdelingen.  Mellom 300 og 400 barn og 
ungdom deltok på siste dagen. 

 
Sak 20-17/19 SKIKRETSTINGET 2019 

Skikretstinget finner sted onsdag 15.05.19. 

Sted: Åråsen evt. på et av Scandic hotellene i Akershus (ikke Gardermoen).  Thor sjekker pris med 
aktuelle steder. 
Innhold: Aksel Lund Svindal ble på vårmøte i 2018 utnevnt til æresmedlem i ASK.  Han hadde ikke 
anledning til å møte den gangen.  Vidar sjekker om det er mulig å få han til å komme på årets 
kretsting.  Sparebank 1 Østlandet (vår hovedsponsor) ønsker å orientere om sine produkt ut mot 
idretten.   
Valgkomiteen: Vidar innkaller til det første møte.   
Saker: Har styret saker de ønsker å fremme på kretstinget? 

Sak 21-17/19 KRETSLEDERMØTE I FORBINDELSE MED VM I ÅRE 
Saker som skal behandles er: 

• Den økonomiske situasjonen i NSF.  Konsekvenser for kretsene. 

• Organisasjonsprosessen i NSF. 

• Fellesfunksjoner. 

• Oppfølging av vedtak gjort på skitinget. 
o Midler til kompetansearbeid. 
o Kretsenes egenandel til adm. sjefenes lønn. 

 

Sak 22-17/19 LOV AKERSHUS SKIKRETS 
Kretstinget 2017 vedtok ny lov for Akershus Skikrets.   Loven ble sendt NSF for godkjenning i 2017. Vi 
har nå fått tilbakemelding om at §16 Skikretstingets oppgaver må endres.   Det må velges 2 
varamedlemmer til styret. I tillegg må punktet om valgordning hvor man bare velger halvparten av 
styret og komiteene på ordinært skikretsting, mens de øvrige velges på ekstraordinært skikretsting i 
forbindelse med vårmøtet de årene det ikke er ordinært ting tas bort.  

Vedtak: Tilbakemeldingen fra lov- og påtaleutvalget tas til etterretning. Loven rettes opp slik at 
den blir i henhold til lovnormen for skikretser. 

EVENTUELT 

 

Neste møte: 
Styremøte 13.03.20189 
 

Thor Gjelsvik  
referent 


