
 

   
 

 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5/2019-2021 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 11. FEBRUAR 2020 

 Til stede: Vidar Ruud, Bjarne Iver Ringstad, Dag Helland-Hansen, Jarle Olsen Rogndokken, Fred Solvik 
og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Erlend Munkeby og Martin Synstad Andersen. 
Ikke møtt: Lars-Petter Hagen og Erik Solberg 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA  STYREMØTE 11.12.2019.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 11.12.2019 ble godkjent  
 
REFERATSAKER  
Langrenn 
a) Så langt har de største rennene blitt arrangert.  Noen av de mindre rennene er avlyst pga. 

snøforholdene. 
b) KM sprint, den 29.03.20, blir finalen i SB1 cupen. 
c) Pga. snøforholdene er programmet endret under NC jr. i Kollen. 
d) Akershus stiller som vanlig med store tropper både under HL og NM jr. 

 
Telemark 
a) Hagahogget har arrangert NC både på Gålå og Kvitfjell. 
b) Det har blitt arrangert nasjonal rekrutteringssamling på Beitostølen. 
c) Akershus i samarbeid med Oslo skal arrangere rekrutteringshelg på Ål. 
d) Flere fra kretsen var med og arrangerte WC på Rjukan. 

 
Jarle 
a) Har vært på befaring i forbindelse med anleggsplanene på Nordåsen (Nannestad). 
 
Fred: 
a) Det slites med å få rekrutteringsbakkene hoppklare.  
b) NC rennene i hopp har blitt gjennomført stort sett etter planen. 
 
Vidar 
a) Var til stede under skandinavisk cup på Nes.  
b) Offisiell åpning av skihallen SNØ 29.01.20. 
c) Laila har trukket seg fra skikretsstyret pga. helse.   
d) NSF har hatt telefonmøte med kretslederne. Saker som ble tatt opp var: 

• Det ser ut til å bli et betydelig underskudd i 2019.  Størst er underskuddet i alpint og hopp. 

• Omorganisering i sentraladministrasjonen 
e) Akershus har innført et flyttegebyr på kr. 30.- pr. deltaker for de som tar på seg belastningen ved 

å flytte arrangement.  
 

Thor 
a) Var til stede under skandinavisk cup på Nes.  
b) Offisiell åpning av skihallen SNØ 29.01.20. 

 



 
 

   
 

 
REGNSKAP 2019/BUDSJETT 2020 
Det ble gitt en gjennomgang av regnskapet pr. 31.12.19. Det ser ut til å bli et underskudd på ca. kr. 
30 000.- i 2019.  Team veidekke Oslofjord ser ut til å gå med et underskudd på kr. 280 000.-.  TVOF 
har pr. 31.12.19 en negativ egenkapital på ca. 150 000.- . 
 
Vedtak:  Det fremlagte regnskapet tas til etterretning.   Vidar og Thor innkaller ansvarlige i TVOF til 
et møte der teamets økonomiske situasjon blir tema.  TVOF må komme med en plan på hvordan 
de skal dekke opp årets underskudd. 
 
Forslaget til budsjett for 2020 ble gjennomgått. Utgiftene til testing av ski i LKs budsjettet økes med 
kr. 5000.-.  Det er foreslått kr. 300 000.- til aktivitetsstøtte/utøverutvikling.  Det betyr at budsjettet 
har et underskudd på kr. 388 000.-.  
 
Vedtak: Det fremlagte budsjettet vedtas som ASKs budsjett for 2020.  Fordelingen av  
aktivitetsstøtte/utøverutviklingsmidler blir kr. 200 000.- til team og kr. 100 000.- til 
samarbeidsprosjekt i klubb.   Søknadsfristen for støtte til team i 2020 er 01.03.20.   For 2021 vil  
fristen for å søke være 01.09.20. 
 
Sak  8‐19/21 ORGANISASJONSPROSESS NSF 
Kretsens svar ble sendt innen fristen. KPMG ønsker å offentligjøre høringssvarene fra kretsene. 

  
Sak 10‐19/21 AKTIVITETSMIDLER 
Hagahogget Låmlag har søkt om kr. 24 650.- i støtte til nasjonal rekrutteringssamling på Beitostølen.
  
Vedtak:  Samlingen støttes med kr. 20 000.- pengene tas av midlene som er avsatt til 
samarbeidsprosjekt klubb.  
 
Sak 11‐19/21 VÅRMØTE AKERSHUS SKIKRETS 13.05.2020 
Årets vårmøte blir onsdag 13.05.20.  I tillegg til utdeling av priser vil årets vårmøte ha fokus på  
rekruttering.  Det legges opp til en innledning om teamet.  I tillegg presentasjon av gode eksempler. 

• Camp Telemark (Beitostølen) 

• Arrangementet Tour de Bærum 

• Et av teamene i kretsen 
 
Sak 12‐19/21 NSF SKITING OG  FAGMØTER ÅLESUND 04‐07.06.2020  
1. Delegater på skitinget 

Akershus Skikrets har 7 delegater på skitinget i Ålesund.  
 

Vedtak: Som tingdelegater stiller Vidar og lederne av kretsens fire fagkomiteer.   
I tillegg kan alpint og langrenn stille med en delegat til hver.  Disse to delegatene skal  
sitte i komiteen og være kvinner.  Delegatene vil så snart sakslisten foreligger bli innkalt til 
møte for å forberede sakene som skal opp på tinget. 

 
2. Valg 

Valgkomiteen ønsker innspill på kandidater innen 01.03.20. 
 
Vedtak: Geir Erik Samnøy forespørres om han kan være aktuell som medlem av  
freestylekomiteen (ansvar Thor). Fred sjekker med Erland Munkeby om aktuelle kandidater til 
hoppkomiteen (Svein Granerud er en kandidat).  Vidar avklarer med Edgar Fossheim om han 
ønsker å fortsette som leder i kombinertkomiteen. 

 



 
 

   
 

 
3. Forslag 

Kretsene har frist til 06.03.20 med å fremme forslag til skitinget. 
a) Flyttegebyr for arrangører som velger å flytte ved snømangel. 

Dag og Thor lager en sak med forslag om innføring av flyttegebyr. Dette må legges inn i 
rennreglementet. Grunnen til forslaget er å stimulere til flytting for å få gjennomført 
arrangement. 

b) Resultatlister med rangering av bare de 50% beste i klassene (11-14 år) 
Dag og Thor lager en sak med forslag til å ikke rangere løperne etter de 50% beste i klassene 
11-14 år.  Dette som et tiltak for å redusere frafall. 

 
  

EVENTUELT 

a) Felles omvisning i SNØ sammen med Oslo og Østfold tidlig i uke 13.  
Det sendes ut en påmeldingsquestback. 

b) Viken Idrettskrets innkaller til ordinære kretsting lørdag 09.05.20.    
Ski har fire delegater.  Disse skal fordels mellom Akershus Skikrets, Buskerud Skikrets og 
Østfold Skikrets.  Hver krets skal ha en delegat.  Det avklares med Buskerud og Østfold om 
hvem som skal ha 2 repr. 

c) Felles arrangement alle grener. 
Det settes ned en gruppe med en repr. fra hver gren for å se på muligheten til å arrangere en 
felles konkurransedag alle grener sesongen 20/21. 
Thor sender en henvendelse til grenkomiteene der de blir bedt om å utpeke en representant 
til en slik gruppe.   Gruppa bør (minst) ha hatt et møte og diskutert aktuelle modeller før 
vårmøte. 
 

 
 

Neste møte: 
Styremøte  11.03.2020 

 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


