
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 10/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 16. JANUAR 2019. 

Tilstede: Vidar Ruud, Bjarne Ringstad, Jorunn Nymo, Eirik Jørgensen, Jarle Olsen Rogndokken, Hege 

Moltzau (AK) Dag Helland Hansen (LK) og Thor Gjelsvik. 

Forfall:  Frode Martinussen, Ole Jonny Gigernes og Martin Andersen 

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 12.12.2018. 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 12.12.2018 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 

Freestyle/Telemark 

a) Det ble arrangert en samling sammen med Oslo i Trysil 01-02.12.18. Ca. 60 deltakere. 
b) NC på Gålå 15-16.12.18 ble arrangert av Hagahogget Låmlag.  Det ble arrangert skileik etter 

sprinten på lørdag. 
c) Hagahogget Låmlag skal arrangere NM sprint og parallell i Vardåsen 16-17.02.19.    
d) Flere medaljer til Akershusløperne under NM telemark klassisk stil i Vrådal.  
e) VM telemark arrangeres på Rjukan i mars 2019.  

Hopp/kombinert 

a) NC pågår for fullt.  Mange Akershusløpere er med. 
b) Flere Akershusløpere i finaleomgangen under NM stor bakke i Granåsen 15.01.19. 
c) KM K70 arrangeres i Linderudkollen 17.01.2019. 
d) Hoppsportens dag skal arrangeres i Jardarkollen. 
e) Jentenes og guttenes Holmenkollrenn arrangeres i Midtstulia 19.01.19. 
f) Nytt i år er at det legges opp til hopprenn i forbindelse med Tour de Bærum (langrenn) 

 

Jarle (anlegg) 

a) Det vil bli anleggskurs i både snøproduksjon og løypekjøring seinere i vinter.  
b) Jarle jobber sammen med Asker Skiklubb i forbindelse med planene om å flytte klubbens 

anlegg fra Føyka til Drengsrud. 
c) Det er innkalt til møte anleggskomiteen 23.01.19. 

Langrenn 

a) Sesongen er godt i gang.  Ingen avlysninger så langt. 
b) KM sprint ble arrangert på Nes 13.01.19. 
c) NC jr. på Konnerud ble arrangert 11-13.01.19 
d) 10 Akershusløpere uttatt til U23/junior-VM i Lahti.  
e) Team Norconsult Asker er en fin tilvekst til senior satsingen i Akershus. 

Thor 

a) Har hatt flere møter med SB1 Østlandet i forbindelse med sponsoravtalen. 



b) Utstyrsordningen 2018.  Frist for å søke er 06.02.19 
c) Har vært i møte i forbindelse med organisasjonsprosessen i NSF - kartlegging av skikretsenes 

oppgaver, organisering, arbeidsformer og samarbeid med andre organisasjonsledd 

Alpint 

a) Rangeringsrenn. 
o Endrer til WC poeng beregning 
o Alle renn er nå bekreftet. Kjører SG renn i Hafjell sammen med Oppland. 

b) Hovedlandsrennet. 
o Ledere er valgt ut. Informasjon ut nå via Facebook gruppe. 
o Skal bo på Skifer hotell Oppdal. 
o Vi gjør som i fjor og organiserer oss i 3 grupper på Utfor delen. 

c) Landsfinalen. 
o Samme der info er i gang via Facebook og trenere og ledere er i boks. 
o Det har igjen vært rot i forbindelse med overnatting fra Sauda sin side. Vi håper det 

går bra der oppe med logistikken men i utgangspunktet ikke greit når for små steder 
får denne form for arrangement. 

d) Styrearbeid. 
o Styret er utvidet med en person. Forsøker å få mer dedikerte oppgaver for alle i 

styret. 
▪ Martin Andersen – Styreleder/Økonomi/adm/kontakt med andre kretser og 

organisasjons grupper samt NSF/FIS. 
▪ Marius Risan – Hovedlands/Klubbsamarbeid 
▪ Hege Moltzaug – Rekruttering/barn/SUM 
▪ Kathrine Kahrs Flaget – Landsfinale 
▪ John Arne Stern – Terminliste / Rangeringsrenn 

Vidar 

a) Det blir kretsledermøte i midten av februar. Når sakslisten foreligger vil styre få mulighet til å 
komme med innspill. 

 

REGNSKAP  

Vedtak: Det framlagte foreløpige regnskapet pr. 31.12.2018 tas til etterretning. 

 

BUDSJETT 2019 

Thor gikk igjennom budsjettet for freestyle/telemarkkomiteen og alpinkomiteen 2019.    

Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2019 tas til etterretning. 

 

HANDLINGSPLAN 2019-2022  

Ny handlingsplan skal legges fram på Skikretstinget til våren.  

Atle Rolstadaas skal ha medarbeidersamtale med adm. sjefen i forkant av styremøte 13.03.19.  Atle 

vil delta på styremøte denne kvelden.   

Vedtak: Arbeidet med ny handlingsplan blir hovedsak på styremøte 13.03.19. 

 



 

Sak 13-17/19 NORGESTURNE - AKERSHUS, 22.-23. JANUAR 2019 

NSF ved utviklingsavdelingen har sendt ut en kjøreplan for basisturneen på Fossum.  Ansvar er 

fordelt. 

Bjarne tar kontakt med Helen Ingebretsen vedr. telemarksaktiviteten 22.01.19.  Skikretsen vil være 

tilstede med Thor (tirsdag og onsdag) og Vidar (onsdag).  Hyggelig om andre i styret også stikker 

innom en av dagene.    

 

Sak 16-17/19 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV NORSK IDRETT 

Gjennomgang av NSFs høringssvar. 

Vedtak: NSFs høringssvar tas til etterretning 

 

Sak 18-17/19 SPONSORAVTALE SB1 ØSTLANDET 

Det har vært et møte for å konkretisere samarbeidet SB1 Østlandet.  

• SB1 Østlandet cupen i langrenn går sin gang.  

• SB1 Østlandet cup hopp/kombinert. Vi har mottatt startnummer, beachflagg, hoppski og hjelmer.   

• Arrangøren av Tour de Bærum (langrenn) har lagt opp til hopprenn en av dagene.  Rennet 
legges inn i SB1 Østlandet cupen. 

• Det er så langt terminfestet 4 renn i cupen.   

• Cupen har egen hjemmeside. 

Vedtak: Eirik kontakter sine kontaktpersoner i hopp på Romerike for å få til hopprenn også i denne 

delen av kretsen.  Vidar sjekker med Nes Ski om de kan legge inn et hopprenn i forbindelse med et 

av deres arrangement i vinter. 

 

Sak 19-17/19 HØRINGSDOKUMENT FOR NY LANGTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT 

NIF har sendt ut et høringsdokument for ny langtidsplan (2019-2023) for norsk idrett. Det er 

forbundene som skal gi et høringssvar og kretsene har frist til 22.01.19 med å komme med innspill til 

NSF. 

Vedtak: ASK sender inn svar innen fristen 22.01.19.  Forslaget til langtidsplan er ganske likt 

Skipolitisk dokument. Det er derfor vanskelig å være uenig i det som er foreslått.  

EVENTUELT 

a) Valgkomite til skikretstinget 2019 

Vedtak: Vidar kontakter valgkomiteen for å starte arbeidet fram mot skikretstinget 2019. 

b) Verdiplattform langrennsklubber i Asker og Bærum 
Klubbene i Asker & Bærum hadde et møte før jul der man ble enig om en verdiplattform.  
Tanken er å sende den ut til de andre klubbene i kretsen for å få deres støtte. 
 

Neste møte: AU møte 13.02.2019 

 

Thor Gjelsvik  

referent 


