
 

   
 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2/2019-2021 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 16. OKTOBER 2019 

 Tilstede: Vidar Ruud, Dag Helland-Hansen, Martin Synstad Andersen, Laila Elisabeth Leivestad, Bjarne 
Iver Ringstad, Erik Solberg, Fred Solvik, Erlend Munkeby, Lars-Petter Hagen og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Jarle Olsen Rogndokken 
 

DAGSORDEN 

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 21.08.2019. 
Vedtak: Protokollen fra styremøte 21.08.2019 ble godkjent uten merknader. 

REFERATSAKER 
Hopp/kombinert 
a) September cup kombinert ble arrangert i Midtstulia med ca. 40 deltakere hver gang. Dette var et 

tilbud for 16 år yngre.  Rennene ble arrangert som hopp og  terrengløp. 
 

Freestyle/telemark 
a) Breddesamling i høstferien i Hintertux. Totalt 28 utøvere. 
b) Saker som skal opp på NSFs høstmøte er bl.a.: 

o Org. prosessen 
o Felles NM på Lillehammer i mars. 

 
Alpint 
a) Samlinger både i Østerrike og på Juvass. 
b) Stabæk IF skal arrangere kvalifisering til internasjonale barnerenn (Kolsås og Wyller). 
c) Høstmøte alpint Akershus arrangeres 06.11.19 på Hundsund ungdomsskole (Fornebu). 
d) Saker som skal opp på NSFs høstmøte er bl.a.: 

o Informasjon fra forbund til krets 
o Info fra FIS møter 

 
Langrenn 
a) Terminlisten for sesongen 2019/20 er stort sett ferdig.  
b) Høstmøte langrenn Akershus arrangeres 29.10.19 i Nittedal. 
c) Saker som skal opp på NSFs høstmøte er bl.a.: 

o Kostnadsreduserende tiltak i langrenn. 
o Fluorforbudet - med heller uten kontroll. 

 
Vidar 
a) 100 års jubileum til Lørenskog Skiklubb.  Vidar repr. kretsen.  En klubb som driver meget godt.  
b) Nes Skianlegg har invitert skikretsen til møte vedr. Skandinavisk cup langrenn. Vidar repr. ASK. 
c) Saker som skal opp på NSFs høstmøte er bl.a.: 

o Gjennomgang av klubbundersøkelsen – grunnlag for skipolitisk dokument. 
o Klubbtilhørighet for klubber.  NSF har mottatt søknader fra flere klubber som ønsker å 

bytte krets i forbindelse med regionsprosessen. 
o Kretsøkonomien 

REGNSKAP 
Saken utsettes til møte 13.11.2019. 



 
 

   
 

 
HANDLINGSPLAN 

  Status Sonemøter  
  Det ble på forrige styremøte vedtatt at det skal arrangeres tre sonemøter i høst. 

• Sonemøte Romerike (Jessheim)–ansvar Laila med hjelp av Jarle og Vidar. 

• Sonemøte Asker og Bærum (Asker)–ansvar Fred og Lars Petter med hjelp av 
Vidar. 

• Sonemøte Follo (Ås)–ansvar Erik med hjelp av Vidar. 
Hensikten med møtene er å implementere SUM ute i klubbene og fokusere på 
punktene i ASKs handlingsplan.  Det utarbeidet en felles kjøreplan. 

Vedtak:   Vidar lager et forslag til datoer for sonemøtene. 

Sak 6‐19/21   EKSTRAKOSTNADER LEASINGBIL TVOF 
Team Veidekke Oslofjord har kansellert en leasingbil avtale som de hadde for en 
tidligere trener. Dette har gitt en ekstra kostnad på ca. kr. 35 000.-, som styret i TVOF 
ber om at blir dekket av eierkretsene.   

Vedtak:   Akershus dekker sin del av disse utgiftene (ca. kr. 8 750.-).  Pengene føres i 
regnskapet til langrenn. 

Sak 7‐19/21  SPONSORAVTALE ASK ‐ SB1 ØSTLANDET 
Akershus Skikrets har forpliktelser ovenfor SB1 Østlandet iht. sponsoravtalen.   Det 
ble gjort en gjennomgang av avtalen. 

Vedtak:   HKK jobber videre med å få på plass en SB1 Østlandet cup i hopp og kombinert. 

Sak  8‐19/21  ORGANISASJONSPROSESS NSF 
Planen var at endelig rapport skulle legges frem av org. utvalget på NSFs høstmøte. 
Dette er nå utsatt til senere i høst. 
 
Rapporten skal etter planen sendes ut på høring i organisasjonen. 

Sak 9‐19/21  AIKs IDRETTSPRIS 
 Idrettsprisen er AIKs store fat m/merke, som tilde/es personer som over tid har 
utført et fremragende administrativt-/organisasjonsarbeid innen idrettsråd eller 
særkretser i Akershus. Utmerke/sen tilde/es på idrettskretstinget, og kan gis til en 
person pr. år. Forslag fremmes for kretsstyret (som selv kan plukke ut andre 
kandidater) av idrettsråd og særkretser. 
Frist 27.10.19. 

Vedtak:   Akershus Skikrets fremmet Jorunn Nymo som kandidat til AIKs Idrettspris. 
 
EVENTUELT 

a) Kretsting AIK og konstituerende regionsting Viken  
Tingene arrangeres lørdag 19.10.19 på Ullevål stadion. Jarle vil som repr. for IR være til stede her.  
Mange i styret er opptatt med  NSFs høstmøte samme helg.  

 
Neste møte: 
Styremøte  13.11.2019 
 

 
Thor Gjelsvik  
referent 


