
 

   
 

 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 6/2019-2021 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 11. MARS 2020 

 Til stede: Vidar Ruud, Bjarne Iver Ringstad, Dag Helland-Hansen, Jarle Olsen Rogndokken, Martin 
Synstad Andersen, Lars-Petter Hagen, Erik Solberg, Rune Velta (HKK) og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Erlend Munkeby og Fred Solvik. 
 
DAGSORDEN 

 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 11.02.2020.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 11.02.2020 ble godkjent  
 
REFERATSAKER  
Alpint 
a) Det står igjen noen rangeringsrenn, men noen av utøverne er i Coronakarantene. 
b) Aleksander Aamodt Kilde leder WC sammenlagt. Henrik Kristoffersen leder både SL og SSL cupen.  
c) Treningene i skihallen SNØ er i gang.  
 
Langrenn 
a) Mange renn har blitt avlyst, men de rennene som har blitt gjennomført har hatt mange 

deltakere. 
b) Hovedlandsrennet ble dominert av Akershusutøverne.  Seier både i jente- og guttestafetten. 
c) Dobbelt seier til Akershus under Kong Haralds Ungdomsstafett. 
d) Akershusløperne med mange gode resultater i NC. 
 
Hopp/kombinert  
a) 3 av 4 Sparebank 1 renn i Midtstulia har blitt arrangert. De andre rennene i kretsen har blitt 

avlyst. 
b) Seier til Jens Lurås Oftebro under VM jr. kombinert. 
c) Marius Lindvik er med i teten halvveis i RAW air. 
d) Klubbene i Bærum har hatt fellestreninger i Midtstulia. 
 
Telemark 
a) NM klassisk telemark ble arrangert på Bjorli med rennledelse fra Hagahogget.  NM gull til Emma 

Araldsen i kvinner junior og NM sølv til Kaja Bjørnstad Konow i kvinner senior.  Samme helg ble 
det også arrangert NC på Bjorli. 

b) 5 utøvere ble tatt til Junior-VM i Frankrike.  Rennene ble avlyst. 
 

Jarle 
a) Fet Skiklubb har planer om å  bygge ut sitt anlegg på Hvaltjern. 
b) Gjerdrum IL trenger hjelpe til en helhetsvurdering av sitt anlegg. 
c) Både Lørenskog Skiklubb og Bjerke IL planlegger bygging av skileikanlegg. 
 
Vidar 
a) Kretslederne har hatt telefonmøte.  

• NSFs foreløpige regnskap i 2019 viser et betydelig underskudd. 

• NSFs jobber med budsjett 2020.  NSFs har flere store sponsoravtaler som går ut i 2020. 



 
 

   
 

b) Det er planlagt et kretsledermøte i forbindelse med NM del 2. Saker som skal diskuteres er: 

• Utviklingsarbeid 

• Organisasjonsprosessen 
c) Det er gjennomført telefonmøte med informasjon om hvordan spredningen av coronaviruset skal 

håndteres. 
d) Møte med TVOF vedr. negativ egenkapital (pr. 31.12.2019 var egenkapitalen på minus 56 000.-.). 

TVOF har fått to år på seg til å få positiv egenkapital. 
 
REGNSKAP 2020  
Vedtak:  Det fremlagte regnskapet tas til etterretning 
 
Sak 8‐19/21 ORGANISASJONSPROSESS NSF  
Organisasjonsprosessen i NSF 

• Svarene fra organisasjonsleddene er lagt ut på skiforbundets hjemmeside.  

• Organisasjonsutvalget har hatt sitt siste møte. 

• Rapporten fra organisasjonsutvalget vil bli lagt fram på skitinget. 
 
Sak 10‐19/21 AKTIVITETSMIDLER  
Fordeling av til tilskudd til team 2020.  Vi har mottatt 6 søknad innen fristen 01.03.20. 
 
Innstilling: 

Team navn Støtte 

Team Nedre Romerike   50 000 

Team Vestmarka   30 000 

Kollenhopp 30 000 

Team Øvre Romerike 50 000 

Team Follo 20 000 

Team Nittedal 20 000 

 
Pr. i dag foreligger det ingen teamavtale for Team Follo og søknaden om godkjenning av Team Øvre 
Romerike er pr. i dag ikke behandlet av NSF. 
 
Vedtak: Forslaget til støtte til teamene ble vedtatt. Støtten til Team Follo og Team Øvre Romerike 
utbetales ikke før teamavtalene er på plass i henhold til søknad. 
 
 
Sak 11‐19/21 VÅRMØTE AKERSHUS SKIKRETS 13.05.2020  
Som det ble vedtatt på forrige styremøte vil rekruttering være hovedsak på vårmøte. Det er ønskelig 
å få gode eksempler utenfor kretsen. 
 
Vedtak:  Vi tar kontakt med Barbro Tomter Dahlen (Rustad IL, langrenn) , Espen Utaker (Vestre 
Aker Skiklubb, langrenn) og Kasper Sjøstrand (Kjelsås IL, alpint) og hører om de kan fortelle litt om 
hvordan de jobber med rekruttering.  I tillegg vil representanter fra Camp Telemark (Beitostølen) 
og Tour de Bærum informere. 
 
Sak 12‐19/21 NSF SKITING OG FAGMØTER ÅLESUND 04‐07.06.2020  
Akershus Skikrets har 7 delegater på skitinget i Ålesund. 
 
Vedtak: Som ting delegater 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 minst to må 
være kvinner. Dette må avklares i god tid før neste styremøte.  

https://www.skiforbundet.no/contentassets/9d4b1d0d3c854ceaa2f00996f4404beb/sammendrag-haringssvar-v2.3.pdf


 
 

   
 

 
ASK har foreslått Geir Erik Samnøy fra Bærums Skiklub som medlem av freestylekomiteen.  Vi 
ønsker fortsatt å stille kandidat fra Akershus til hoppkomiteen. 
 
Sak 13‐19/21 INNSPILL TIL NYTT STRATEGIDOKUMENT 2020‐2024  
Det er flere arbeidsgrupper som arbeider nytt strategidokument for Norges Skiforbund.   
Dokumentet skal behandles og vedtas på skitinget 2020.  Arbeidsgruppene ønsker innspill på sitt 
arbeid så langt.  Kretsene har frist til 12.03.20 med å gi tilbakemeldinger. 
 
Vedtak:  Strategidokument 2020-2024 er det beste navnet på dokumentet.  Visjonen Mange, gode 
og glade skiløpere støttes.  Når det gjelder hovedmålene som er foreslått støtter vi de forslagene 
som Bærums Skiklubb har kommet med. Vi ønsker følgende hovedmål for 2020-2024: 
 
Norges Skiforbund skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk skiidrett gjennom følgende 
hovedmål for perioden: 
1. Skiidretten skal stimulere til økt deltakelse i norsk skiidrett gjennom fokus på 
rekruttering og ivaretakelse av medlemsmassen 
2. Skiidretten skal tilby et aktivitetstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 
3. Skiidretten skal skape en meningsfull frivillighet som er enkelt å bli en del av 
4. Skiidretten skal bli mer tilgjengelig ved å redusere barrierer for deltakelse 
5. Skiidretten skal tilrettelegge for at utøvere når verdenstoppen, gjennom fokus på 
langsiktig utvikling og kompetanseheving, slik at Norges posisjon som verdens beste 
skinasjon opprettholdes 
Nye punkt 
6: Skiforbundet skal i samarbeid med FIS og andre nasjonale forbund utarbeide en bred 
internasjonal strategi og handlingsplan for å sikre rekruttering til skiidrett som folkesport, 
konkurranseidrett i alle land som ligger til rette for dette, og en fortsatt sentral plass i Vinter-OL -
programmet. 
7. Skiidretten skal svære bærekraftig og ta et klart miljø- og klima ansvar. 
 
Foreslår at teksten på delmålene for skiklubben endres til «bør».  Dette er viktig for å få klubbene 
med. 
 
Mal til handlingsplaner 
ASK mener at mal 1 er den beste. 
 
Sak 14‐19/21 KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER  
Beslutningene om tiltak tas av lokal helsemyndighet.  
 
Vedtak: Alle terminfestede arrangement avlyses resten av sesongen uavhengig av sentrale råd. 
Informasjon til aktuelle arrangører sendes ut 12.03.20. 
 
EVENTUELT  

a) SKITINGET 2022 ‐ VERTSKAPSINVITASJON 
 NSF søker vertskap til skitinget i 2022. 
 Vedtak:  ASK vil ikke søke om å bli vertskap for skitinget 2022. 
 

b) VIKEN IDRETTSTING 2020 
 Pr. i dag er det ikke bestemt hvor tinget skal arrangeres.   Ski har 4 representanter fordelt 
 på de tre skikretsene som er i Viken. 
 Vedtak: Vidar representerer ASK på tinget til Viken IK 2020. 
 



 
 

   
 

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 for alle grener sesongen 20/21. 
 
Vedtak: Hege Moltzau er AKs representant i gruppa.   De andre må ha sin kandidat klar til 
styremøte i april. 

 
  

Neste møte: 
Styremøte  15.04.2020 

 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


