
 

   
 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2019-2021 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 21. AUGUST 2019 

 Tilstede: Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Martin Synstad Andersen, Ole Jonny Gigernes (LK), 
Laila Elisabeth Leivestad, Bjarne Iver Ringstad, Erik Solberg, Fred Solvik og Thor Gjelsvik. 
Forfall:  Erlend Munkeby, Lars-Petter Hagen og Dag Helland-Hansen. 
 
Kort presentasjon av det nye styret. 

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 10.04.2019. 
Vedtak: Protokollen fra styremøte 10.04.2019 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 
Jarle 

a) Anleggskomite i kretsen skal ta opp igjen sitt arbeid nå i høst.  Det må velges ny representant fra 
LK. 

b) NSF skal arrangere anleggs- og arrangørseminar i forbindelse NSFs høstmøte på Gardermoen. 
c) Det arbeides med skileikanlegg både på Losby og i Nes skianlegg. 

 

Freestyle/telemark 

a) Iver Hexeberg og Kaja Konow ble begge nr. 3 sammenlagt i NC. 
b) Det jobbes med terminlisten. 
c) Hagahogget Låmlag har søkt om å få arrangere WC i Vardåsen i 2020.  
d) Bjarne ønsker å ta initiativ til et møte for å diskutere samarbeid mellom skicross, kombinert, 

hopp og telemark.  
e) Det ble arrangert breddesamling på Fonna i juli. 

Alpint 

a) Kristoffersen saken er avsluttet. 
b) Saken om deltakerbegrensning i Donald Duck i Hemsedal ser ut til å være løst.  
c) Terminlisten er klar. Flere kvalik. renn til vinteren både for HL og TL. 

Langrenn 

a) Nytt LK har hatt sitt første møte.  Oppgavene er fordelt. 
b) Terminlisten vil være hovedsak på neste møte. 
c) TVOF har ansatt ny trener. Mange nye løpere i teamet. 
d) Det er innført helseattest for de som skal gå skandinavisk cup. 

 
Vidar 

a) Georg Korody tidligere leder av HK/KK gikk bort i juni.  ASK var representert og kretsen hadde 
krans. 

b) Vidar har vært på to møter i forbindelse etablering av treningssamarbeid (langrenn) på øvre 
Romerike. 
 



 
 

   
 

NYTT FRA NSF 

a) Vårmøte i på Gardermoen 14-15.06.19 
Det ble gjort en evaluering av skipolitisk dokument (SPD).  Nytt SPD vil bli behandlet på Skitinget 
2020. 
 

b) Organisasjonsutvalg  
Det er satt ned et utvalg som skal se på hvordan Norges Skiforbundet er organisert. 
Det ble gitt en foreløpig orientering fra utvalget på vårmøte 2019.  Det vil komme en ny status på 
arbeidet på høstmøte 2019.   Saken vil så komme opp på skitinget 2020 (Ålesund). 
 

c) NSFs høstmøte er på Gardermoen 18-20.10.19 

 
REGNSKAP 
Det framlagte regnskapet pr. 30.06.2019 tas til etterretning. 
 
HANDLINGSPLAN 

a) Gjennomgang av handlingsplanen vedtatt på kretstinget 2019 og fordeling av oppgaver. 
Punktene i handlingsplanen, som ble vedtatt på skikretstinget, ble gjennomgått og ansvar ble 
fordelt. 
 

b) Fadderordning klubber 
Vedtak: Klubbene i kretsen deles inn i 3 soner.  AU-og varemedlemmene får ansvar for hver sin  
  sone. Ansvaret ble fordelt slik: 

• Sone Romerike - Laila 
• Sone Asker & Bærum – Dan og Lars Petter 
• Sone Follo – Erik  

 
c) Sonemøter høsten 2019 
Vedtak: Det skal i løpet av høsten gjennomføres møter i alle sonene. Møtene skal avholdes innen 

15.10.19. Hensikten med møtene er å implementere SUM ute i klubbene og fokusere på 
punktene i ASKs handlingsplan.  Det utarbeidet en felles kjøreplan. 
• Sonemøte Romerike – ansvar Laila med hjelp av Jarle – sted Jessheim  
• Sonemøte Asker og Bærum – ansvar Dan og Lars Petter med hjelp av Vidar – sted Asker 
• Sonemøte Follo – ansvar Erik med hjelp av Vidar – sted Ås  

 

Sak 1-19/21  BEREDSKAPSPLAN 
   Beredskapsplanen til ASK ble gjennomgått.  Det er gjort noen små endringer.  

Vedtak:   Den fremlagte beredskapsplanen ble godkjent.  Planen ligger på kretsens 
hjemmeside.  Det er viktig at denne gjøres kjent for rennledere, klubbledere og 
kretsens ledere i forbindelse med nasjonale mesterskap. 

Sak 2-19/21  KRETSTING 2019 – EVALUERING 
Rolig kretsting.  Vår hovedsponsor SB1 Østlandet var tilstede og informerte om sine 
fokusområder ut mot idrettslag. På ASKs vårmøte i 2020 vil det bli et aktuelt tema 
med foredragsholder utenfra.. 

Sak 3-19/21  HANDLINGSPLAN ANTI DOPING 
 Vi har mottatt en henvendelse fra NSF i forbindelse med handlingsplanen for anti- 
dopingarbeidet i NSF.  Det ønskes en oversikt over kretssamlinger og klubbsamlinger 
der det kan være aktuelt med informasjon om antidoping. 



 
 

   
 

Vedtak:   Arrangører som har klasser for 15 år og eldre skal gjennomføre rent idrettslag. 
Andre klubber i kretsen henstilles om å gjennomføre rent idrettslag.  Team i 
kretsen skal legge opp til foredrag om antidoping på en av sine samlinger før 
sesongen. Løpere 15 år eldre skal gjennomføre ren utøver.  Det sendes ut e-post til 
løpere som har løst skilisens forrige sesong. 
 

Sak 4-19/21  ANLEGGSPRIS 
Kandidater til anleggspris, som skal deles ut på arrangør- og anleggsseminaret i 
oktober. Gjelder nye anlegg bygget i 2018 eller 2019. Anleggene skal være ferdig. 

Vedtak:   Jarle ser på aktuelle kandidater. Saken tas vi opp igjen på neste møte. 
 

Sak 5--19/21  HØRING – ETIKK I SKIFORBUNDET 
 Skitinget i juni 2018 fattet vedtak om å nedsette en gruppe som skal utarbeide etiske 
retningslinjer gjeldene for alle som har verv i skiidretten. NSF har sendt ut deler av 
forslaget fra arbeidsgruppen på høring.   Høringsfristen er 20.09.19. 
 
Varslingskanal og etikkombud 

   Utvalget foreslår at det opprettes et etikkombud i hver enkelt skikrets.  
Skistyret støtter ikke dette. 
 
Alkohol 

Arbeidsgruppa skissert to ulike alternativer når det gjelder alkohol: 

Alternativ 1: 

Alle som faller inn under disse bestemmelsene, skal være forsiktig i sin omgang med 
alkohol ifm arrangementer og reiser, og utvise nøkternhet ift mengde og kostnad. 

Alternativ 2: 

Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal aldri dekke kostnader til alkohol. 

Skistyret går inn for alternativ 1. 

Vedtak:   Kretsstyret støtter utvalgets forslag om at det opprettes et etikkombud i hver krets. 
Det er viktig at disse har like retningslinjer og gis opplæring.  Når det gjelder alkohol 
mener styret alternativ 1 er det beste forslaget 

 
EVENTUELT 

   Ingen saker 
 
 
 
Neste møte: 
Styremøte 25.09.2019 
 

 
Thor Gjelsvik  
referent 


