
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 11/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 13. MARS 2019. 

Tilstede: Vidar Ruud, Jorunn Nymo, Eirik Jørgensen, Jarle Olsen Rogndokken, Frode Martinussen, Ole 

Jonny Gigernes, og Thor Gjelsvik. 

Forfall: Bjarne Ringstad og Martin Andersen 

Atle Rolstadaas fra utviklingsavdelingen i NSF var tilstede under møte. 

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA AU-MØTE 13.02.2019 

Vedtak: Protokollen fra AU-møte 13.02.2019 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 

Hopp/kombinert 

a) De vanlige rennene i kretsen er arrangert.  Rennene i Bærum hadde økt deltakelse. 
b) Hopp- og kombinertrennet, som ble arrangert i forbindelse med Tour de Bærum, ble en 

suksess. 

Jarle (anlegg) 

a) Neste møte i anleggskomiteen blir i Vardåsen 26.03.19. 
b) Jarle har snakket med Rælingen Skiklubb for å få en status på anleggsutbyggingen i 

Marikollen.  Det har blitt jobbet med å forbedre både alpin- og langrennsanleggene.  Det vil 
bl.a. bli asfaltert en rulleskiløype på ca. 2,5 km til sommeren. Det har også blitt jobbet med 
en konsesjonssøknad (i 2 år) for å få godkjenning for å lage en dam, i tilknytning til anlegget, 
for å samle vann til snøproduksjon. Denne har nettopp blitt godkjent. Her skal det være nok 
vann til å produsere 100000 kubikk snø. Jarle skal ha et møte med klubben for å diskutere 
hoppanlegget som er planlagt. 

Langrenn 

a) Lagene til Akershus tok 1. og 3. plass under Ungdomsstafetten. 
b) Både under HL og NM jr. stilte Akershus med mange løpere.  Våre løpere markerte seg med 

sterke prestasjoner. 
c) Både under HL og NM jr. har det vært foreldre/ledere som har oppført seg dårlig. 
d) KM stafett og finalen i SB1-cupen arrangeres på Nordåsen helgen 23-24.03.19. 
e) Tour de Bærum ble en suksess med nye konkurranseformer. 

Thor 

a) Skal ha møte med skihallen i Lørenskog (SNØ) den 14.03.10..  

NYTT FRA NSF  

a) Kretsledermøte i forbindelse med VM i Åre.  Saker som ble tatt opp og som det ble gitt 
informasjon om var:    

• Bedre informasjon ut til kretsene.  Det blir telefonmøte etter hvert skistyremøtene. 



• Organisasjonsprosessen.  Det ble jobbet i grupper for å synliggjøre kretsenes rolle i 
skiidretten. 

• Informasjon fra generalsekretæren. 
o Bedre intern kommunikasjon i administrasjonen 
o En mer samlet administrasjon 
o Bedre økonomistyring 
o Åpne stillinger skal ikke besettes.  Bl. a. ass generalsekretær. 

REGNSKAP  

Det jobbes med regnskapsavslutningen for 2018.  Prognosen for inntekter på deltakeravgiften for 

sesongen 2019 er kr. 400 000.-.  Det er fortsatt vanskelig å få inn bilagene fra TVOF.  Pr i dag mangler 

vi alle bilagene fra bruken av kredittkortet til teamet i 2019.   Dette gjør at man ikke kan levere et 

fullstendig regnskap pr. 28.02.19 for Akershus Skikrets.  

NY HANDLINGSPLAN 2019-2022 

Styremedlemmene skulle forberede og foreslå 3-5 punkter som kretsen skal fokusere på i perioden 

2019-2022.  Følgende punkter ble foreslått: 

• Anlegg (prioritering kunstsnøanlegg) 

• Utdanne trenere og aktivitetsledere 

• Jobbes på tvers i klubb. 

• Jobbe på tvers mellom grenene.   

• Nye arrangementsformer. 

• Tilby kurs.  klubbutvikling, klubbledere, trenere. 

• Medlemskontakt gjennom digitale medier. 

Vedtak: Vidar og Thor systematiserer innspillene og lager en statusrapport for handlingsplanen 

som vi vedtok på skikretstinget i 2017.  

 

Sak 20-17/19 SKIKRETSTINGET 15.05.2019 

a) Program/gjennomføring 
Vidar har kontaktet Aksel Lund Svindal igjennom Claus Ryste. Hvis han er hjemme ønsker han 
å delta på skikretstinget. Vidar følger opp slik at vi får et endelig svar. 
Sparebank 1 ønsker å informere om sine produkter som er aktuelle for klubbene. 
 

b) Dirigent 

Vedtak: Frode blir dirigent under skikretstinget 2019. 

c) Årsberetning komiteer 

Vedtak: Komiteene sender inn sine beretninger (sesongen 2018/19) til kretskontoret innen 

10.04.2019. 

d) Budsjett 2020 og 2021 

Vedtak: Langtidsbudsjettene for 2020 og 2021 behandles på styremøte 10.04.2019 

e) Valgkomite  
Vidar har hatt møte med valgkomiteen og de har startet arbeidet. 
 

f) Bestemannspremier som skal deles ut på kretstinget 



Vedtak: Klubbene blir bedt om å komme med forslag på kandidater til hederspris, innsatspris, 

æresmedlemskap og NSFs Jubileumspokal. Komiteene skal i tillegg til disse prisene foreslå 

kandidater til Follopokalen og til stipend innen 08.04.2019. 

g) Sted for tinget. 
På AU-møte ble det vedtatt å sjekke ut Åråsen og Scandic hotellene i Akershus.  Det er gjort 
og det er små prisforskjeller.  Det som er utfordrende er parkeringsavgiftene rundt Scandic 
hotellene.  

Vedtak: Jorunn sjekker priser på parkering rundt Scandic Fornebu.  Hvis parkeringskostnadene er 

akseptable vil dette hotellet bli valgt som sted for skikretstinget 2019.  Alternativt vil tinget bli lagt 

til Åråsen. 

EVENTUELT 

a) Valg Viken Idrettskrets 
Valgkomiteen i nye Viken Idrettskrets har bedt om forslag på kandidater til nytt idrettskrets 
styre.  Fristen for å komme med forslag er 12.04.19. 

b) Prosjektstilling Para-idretter 
NSF har utlyst en 4-årige prosjektstilling innen Para-idretter.  

c) Frivillighetskonferansen 09.05.19 på Galleriet i Oslo 
Frivillige organisasjoner i Akershus inviterer til Frivillighetskonferansen 2019.  Viken Fylke -
konsekvenser for de frivillig organisasjoner vil være tema. 

d) Organisering av hopp- og kominertaktiviteten 
Hedmark Skikrets har bedt skikretsene om en tilbakemelding på hvordan hopp- og 
kombinertaktiviteten er organisert på kretsplan rundt i landet.  

 

 

Neste møte: Styremøte 10.04.2019. 

 

 

Thor Gjelsvik  

referent 


