
 

   
 

 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2019-2021 PÅ TEAMS 22. JUNI 2020 

 Til stede: Vidar Ruud, Dag Helland-Hansen, Jarle Olsen Rogndokken, Martin Synstad Andersen, Erik 
Solberg, Erlend Munkeby og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Fred Solvik og Bjarne Iver Ringstad. 
Ikke møtt: Lars-Petter Hagen 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 11.03.2020.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 11.03.2020 ble godkjent  
 
REFERATSAKER  
Alpint 
a) Det har vært stor aktivitet etter at konkurransene ble stoppet i mars.  Veldig fine forhold i fjellet 

nå. 
b) NSFs vårmøte har blitt gjennomført 

•   Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på tilbudet til løpere som er ferdig på 
skigymnas.   

•   På grunn av mye skader under HL (spesielt blant jentene) skal man se på rutiner og regler 
for å begrense antall store hopp. NSF vil også sterkt anbefale at alle skal delta på 
breddesamling fart før HL. 

c) Akershus Skikrets har trening i SNØ to dager i uka fra kl. 16-23.  Vi betaler ingen traseleie. 
Trenerne betaler kr. 1000.- for årskort.   
 

Langrenn 
a) Veldig lite aktivitet fra midten av mars. 
b) Skiforbundets koronaveileder er streng.  Man er usikker på om lungene blir skadet hvis man blir 

Koronasyk. 
c) LK har hatt flere møter i Teams. 

• Vårmøte i kretsen (mange var veldig fornøyd med at møte ble gjennomført i Teams) 

• Vårmøte NSF. 
d) Planleggingen av neste sesong er godt i gang.  Fristen for å søke renn er 01.08.2020. 
 
Hopp/kombinert  
a) F.o.m. 07.05 har bakkene i Midtstulia og Linnerudkollen vært åpne for trening. 
b) Kollen hoppuka arrangeres 22-26.06.20  

• Torsdag 25.06 arrangeres KM hopp/kombinert (det som skulle vært arrangert i vinter). 
 
Jarle 
a) Kretsen er innkalt til møte vedr.  Hurdal Skisenter. Jarle deltar på teamsmøte fra ASK. 
 
Vidar 
a) NSF har arrangert kretsledermøte og møte for kretsens komiteer på teams.  

• Rapporten fra organisasjonsutvalget har vært hovedsaken på møtene. 
b) Skitinget ble utsatt til juni 2021.   Man skal tilbake til å arrangere skitingene på årstall som ender 

på partall.  Det er usikkert om neste skiting blir i 2022 eller 2024. 



 
 

   
 

•   At forbundstinget er utsatt til 2021 får konsekvenser for når kretsene skal arrangere sine 
ting i 2021. 

Erik 

a) Har jobbet for å få på plass en samarbeidsavtale mellom langrennsklubbene i Follo for Team 
Follo. 

 
REGNSKAP 2020  
a) Årsregnskapet 2019 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 152 000.-.    
 

Vedtak: Regnskapet for 2019 tas til etterretning. 
 
b) Regnskap 2020 pr. 22.06.2020 
 
Vedtak: Det fremlagte regnskapet pr. 22.06.2020 tas til etterretning 
 
Sak 8‐19/21 ORGANISASJONSPROSESS NSF  
Organisasjonsutvalget har laget en sluttrapport. Utvalget har fem anbefalinger til ski Norge.  Bl.a. 
foreslår man at skistyret reduseres fra 14 til 9 medlemmer.  Fem fritt valgte og fire grenledere (alpint, 
hopp, kombinert og langrenn).  Utvalgets anbefaling vedr. sammensetningen av skistyret var mot en 
stemme.   Det foreslås også å styrke kretsene. Fire av fem punkter behøver ikke å bli tatt opp på 
skitinget. 
 
Sak 14‐19/21 KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER 
Det vil bli utarbeidet en ny koronaveileder før ferien. 

 
EVENTUELT 

a) Møteplan høsten 2020: 
Onsdag 19.08 
Onsdag 16.09 
Onsdag 07.10 (høstmøte NSF fra 15.10) 
Onsdag 11.11 
Onsdag 09.12 
 

b) Årsberetning 2019/20 

Vedtak: Tas til etterretning og legges ut på hjemmesiden. 

c) Idrettsregistreringen 2019 
Nedgang både i Akershus og resten av ski Norge.  Dette må det tas tak i neste år. 
 

Neste møte: 
Styremøte 19.08.2020 

 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


