
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 12/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 10. APRIL 2019. 

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

Jonny Gigernes, Bjarne Ringstad, Martin Andersen og Thor Gjelsvik. 

 

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 13.03.2019 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 13.03.2019 ble godkjent uten merknader. 

 

REFERATSAKER 

Vidar 

a) Var tilstede under NC avslutning på Lygna.   
b) Kretsene vil ikke få resultatene av «fluor testene» som ble gjort under HL. 
c) KM stafett på Nordåsen var et bra arrangement, men det var litt få lag.  

 
,Jarle (anlegg) 

a) Møte i anleggskomiteen i Vardåsen 26.03.19. Arbeidet med anleggsplanen har fokus. 
b) Møte med Rælingen Skiklubb vedr. utbyggingen i Marikollen. 
c) Jarle har vært i Hakadal for å se på langrennsanlegget.  
d) Fylket har sendt ut en høring vedr. nye verneområder i vårt område. Det er ingen av 

områdene som kommer i konflikt med våre interesser. 
  

Hopp/kombinert 

a) Akershus tok sølv i lag under NM hopp. 
b) Det er lite samarbeid mellom hopp og kombinert sentralt.  Akershus vurderer å foreslå at det 

opprettes en felles komite sentralt. 
 

Langrenn 

a) De siste renn i Akershus ble arrangert forrige helg. 
b) Bra vinter uten avlysninger. 
c) Årets sesong viser at flere løpere har deltatt på SB1 cup i år.  Det er noen færre 

Akershusløpere som har deltatt på SNØ cupen.  Men totalt er det en økning på antall 
deltakere på SNØ cupen. 

d) Både under NM jr. og på HL har Akershus hatt mange deltakere.  
e) Fluorsaken har fått stort fokus i media etter kontrollene, som ble gjort under HL, ble kjent. 
f) Det sendes ut en questback til klubber og utøvere for å få synspunkt på veien videre i 

fluorsaken. Saken skal behandles på NSFs vårmøte. 
 

Telemark 

a) NM sprint og parallell ble arrangert 02-03.03.19 i Vardåsen. 
b) Hagahogget arrangerte kretsrenn 14.03.19 i Vardåsen 
c) Flere fra Akershus var med og arrangerte VM på Rjukan 21-24.03.19. 



 

 

Alpint 

a) HL ble arrangert på Oppdal. 
b) Landsfinale ble flyttet fra Sauda til Vassfjellet. Det var utfordrende vær. 
c) Må se på hvor mange rangeringsrenn det skal arrangeres til HL/AL neste sesong. 
d) Det er bare Varingskollen i kretsen, som er godkjent til SSL renn.  
e) Akershus arrangerte rangeringsrenn i SG på Hafjell sammen med Oppland/Hedmark/Østfold. 
f) Under DD i Hemsedal får bare de 30 beste i U14/16 kjøre annen omgang.  Dette er tatt opp 

på flere fagmøter i NSF. Det har vært enighet om at denne praksisen må endres. Men nå har 
arrangøren på nytt fått disp. til å la bare de 30 beste få lov til å kjøre annen omgang.  
Hvordan blir slike saker behandlet i NSF?   

Thor 

a) Det har vært et møte med Skihallen på Lørenskog (SNØ).  Her ble det bl.a. diskutert hvordan 
aktive løpere skal få rabaterte priser.  

b) Det skal være et møte med SB1 Østlandet den 30.04.19 der vi skal oppsummere sesongen 
18/19. Videre samarbeid skal også diskuteres. 

 

 

NYTT FRA NSF  

a) Kretslederne har hatt telefonmøte 27.03.19.  Det ble gitt informasjon om følgende saker: 

• Arrangementsselskap for WC på Lillehammer blir avviklet.   

• City Event alpint i Holmenkollen.  Skiforeningen vil ut av arrangementet.   

• NSF har søkt om WC avslutning alpint i 2022 på Hafjell/Kvitfjell.     

• Dommen i Kristoffersen saken vil komme etter påske. 

• NSFs Vårmøte er 14-16.06.19 i Oslo område. 

• Regnskapet er sendt til revisor med et overskudd på ca. 2 mill. 

• Didrik Tønseth er innstilt til Egeberg ærespris (langrenn og friidrett). 

• Birgit Skarstein er innstilt til Egeberg ærespris (langrenn og roing). 

• Økonomisjefen har sluttet i NSF. 
 

REGNSKAP  

Årsregnskap Akershus Skikrets 2018 med årsberetning ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Årsregnskap med årsberetning 2018 ble godkjent og underskrevet  

 

NY HANDLINGSPLAN 2019-2022 

Ny handlingsplan skal legges fram på Skikretstinget til våren.  Tiltakene ble gjennomgått og det ble 

gjort enkelte endringer.  

 

Vedtak: Den foreslåtte handlingsplanen for 2019-2022 med noen endringer legges fram på 

skikretstinget 2019. 

  

Sak 20-17/19 SKIKRETSTINGET ÅRÅSEN 15.05.2019 

a) Program/gjennomføring 

• kl. 1745 registrering og litt mat 

• kl. 1800 åpning av tinget 

• kl. 2000 grenvise fagmøter (alpint vil ha sitt fagmøte 04.06 eller 05.06 (i Bærum)) 



 

 

b) Årsberetning 

    Forslag til styrets årsberetning lå med sakspapirene.  

 

Vedtak: Styret beretning innlemmes i beretningene fra grenene. 

 

c) Budsjett 2020 til 2022 

     Langtidsbudsjett for 2020, 2021 og 2022 ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Foreslått langtidsbudsjett legges på fram skikretstinget. 

d) Fordeling av arbeidsoppgaver på skikretstinget  

• Jarle og Bjarne registrerer tingdelegatene.  
• Som sekretærer foreslås Eirik og Thor.  
• Vidar ønsker velkommen og leder møte før dirigenten blir valgt.  
• Kretsstyret møter kl. 1715 for klargjøring av tingsal. 

e) Bestemannspremier 

    På skikretstinget skal vi dele ut diverse priser til utøvere og tillitsvalgte. Det har så langt kommet       

    inn følgende kandidater: 

 

Stipend på kr. 10 000.- (et i hver gren) 

• Langrenn: Aleksander Elde Holmboe - Bærums Verk Hauger Idrettsforening 

• Langrenn:  Nikolai Elde Holmboe - Bærums Verk Hauger Idrettsforening 

De grenene som ikke enda har kommet med sin kandidat til stipend må gjøre det innen 01.05.19. 

Et stipend i hver gren dekkes av hovedkassa. 

 

Follopokalen (pluss stipend kr. 2000.-) 

 

• Langrenn:  Kristin Austgulen Fosnæs - Fossum IF 

Vedtak: Follopokalen for 2019 tildeles Kristin Austgulen Fosnæs, Fossum IF 

 

Jubileumspokal (en gutt og ei jente) 

Ingen kandidater 

 

Innsatspris 

Nes Ski har innstilt Frode Pedersen til innsatspris. 

 

Vedtak: Frode Pedersen tildeles innsatsprisen for 2019.  

 

Hederspris 

Ingen kandidater 

 

Æresmedlemskap 

Ingen kandidater 



 

 

EVENTUELT 

a) Startkontingentsatser sesongen 2019/20 
Skistyret skal behandle størrelsen på startkontingentsatsene for sesongen 2019/20. 

Vedtak: Akershus Skikrets foreslår at alle startkontingentsatsene økes med kr. 20.-. 

 

b) Lov for Akershus Skikrets - varamedlem  
Kretsen fikk ikke godkjent loven som ble vedtatt på skikretstinget i 2017.   

Vi ble pålagt å velge minst 2 varamedlem til kretsstyret.  Dette er nå lagt inn i loven som skal 

behandles på årets kretsting.  Valgkomiteen ønsker en klargjøring av hvilke roller 

varamedlemmene skal ha i skikretsstyret. 

 

Vedtak: Varamedlemmene har møte- og talerett i kretsstyret.  De får tilsendt alle 

saksdokumenter og vil få tilgang til Admincontrol. 

 

 

Neste møte:  

Skikretstinget 15.05.2018 

 

 

Thor Gjelsvik  

referent 

 


