
 

   
 

 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 8/2019-2021 PÅ TEAMS 19. AUGUST 2020 

 Til stede: Vidar Ruud, Dag Helland-Hansen, Jarle Olsen Rogndokken, Martin Synstad Andersen, Fred 
Solvik, Erik Solberg, Erlend Munkeby, Geir Erik Samnøy (F-TK) og Thor Gjelsvik. 
Forfall: Bjarne Iver Ringstad. 
Ikke møtt: Lars-Petter Hagen 
 
DAGSORDEN 
GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 22.06.2020.  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 22.06.2020 ble godkjent.    
   
REFERATSAKER  
Alpint 
a) Mange har vært på samlinger på sommersnø. 
b) Stor aktivitet i skihallen SNØ. Treningene for klubbene starter neste uke. 
c) ASK har kjøpt inn porter som skal brukes ifm. trening i SNØ. 
d) Finn Christian Jagge døde i sommer etter kort tids sykdom. 

 
Langrenn 
a) LK skal i neste uke ha første møte etter ferien. 
b) Mandag 31.08.20 har administrasjonen i langrenn NSF innkalt kretsene til møte ang. 

forberedelser til sesongen 20/21. 
c) Aktivitetene i kretsen planlegges for en normal sesong.  Det vil bli gjort fortløpende endringer ut 

ifra smittesituasjonen. 
 

Hopp/kombinert  
a) KM hopp og kombinert for alle klasser ble arrangert i Midtstua 26.06.20. 
b) Kollenhopp har hatt sommerhoppskole 6 uker i sommer.  Tiltaket ble støtte av Oslo kommune. 

Totalt 120 barn har vært med på sommeraktivitetene. 
 

Freestyle/telemark 
a) Landslaget skal trene i Norge i 2020. De har hatt samling på Folgefonna i sommer. 
b) Landslaget har samling i SNØ i dag der klubbene er invitert til å være med.  
 
Jarle 
a) Kretsen var innkalt til teamsmøte vedr.  Hurdal Skisenter før ferien. De vurderer å utvikle 

anlegget ihht bakke-i-bakke konseptet, som i praksis betyr at de skiller ut en del av anlegget hvor 
idretten har prioritet. Denne idrettsdelen organiseres gjennom et eget selskap som er 
spillemiddelberettiget. Modellen må godkjennes av Kulturdepartementet. 

 
Thor 
a) Har representert kretsen i begravelse etter tidligere kretsledere Jorunn Vegel.  Det var krans fra 

kretsen. 
b) Det arbeides med en utdanningsplan for sesongen 2020-21.  Flere kurs er allerede på plass. 
 
Vidar 
a) Infomøte for kretsledere 20.08.20 i etterkant av skistyremøte. 



 
 

   
 

b) Grunnen økende smitte i Norge av Covid-19 har IL Runar i samråd med TVSK og Regionlag 
Oslofjord valgt å avlyse høstens samling. 

 
Erik 
a) Oppstarten av Skiteam Follo er utsatt på grunn av smittesituasjonen. 
  
REGNSKAP 2020 
Vedtak: Det fremlagte regnskapet pr. 01.08.2020 tas til etterretning 
   
HANDLINGSPLAN 
Det ble gjort en gjennomgang og oppdatering av handlingsplanen 2019-22.  

   
Sak 14-19/21 KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER 
Vi planlegger ut ifra en normal situasjon og tar høyde for endringer.  Komiteene i NSF jobber 
med alternative modeller for sesongen 2020-21.   
NC hopp og kombinert ble forsøkt arrangert i Midtstua forrige helg, men pga. smittesituasjonen  
valgte flere miljøer å trekke seg. Dermed ble det et treningsrenn. 
 
Situasjonen kan få økonomiske konsekvenser både for arrangører og kretsen.  
Man bør se på alternative arrangementsformer som f.eks. Strava løp. 
 
SAK 15-19/21 TIDSPUNKT FOR SKIKRETSTING I 2021 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.   

   
EVENTUELT   
a) Kretsting Viken Idrettskrets 24.10.20 

Ski har fire representanter fordelt på Akershus, Østfold og Buskerud Skikretser. 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.   
 
b) Innspill til stimuleringsordninger  

Kretsene har blitt utfordret av NSF til å komme med forslag til ordninger som kan stimulere til 
aktivitet. NIF skal foreslå konkrete tiltak ovenfor KUD. 
 
Vi spiller inn to konkrete forslag til stimuleringsordninger: 

 
• Støtte til klubbene basert på antall deltakere på fellestreninger.   

Få med så mange som mulig lengst mulig.  Dette skal være en modell som brukes i Sverige 
(uavhengig av covid-19). 

 
• Arrangementstilskudd til arrangører som gjennomfører sine arrangement tross 

begrensninger i deltakelse.  Begrensning i deltakelse fører til mindre inntekter og gjør at det 
blir mindre attraktivt å arrangere.  Støtten kan f. eks være slik: 

o støtte tilsvarende startkontingenten man får inn. 
o støtte basert på differansen mellom startkontingenten på tilsvarende 

arrangement i forrige sesong og det man får inn ved deltakerbegrensning denne 
sesongen. 

 
 

c) Nytt medlem i LK 
LK ønsker et nytt medlem som har barn i alderen 13-16 år.   LK har bedt valgkomiteen om å finne 
et nytt medlem som helst ikke er fra Asker & Bærum.  Valgkomiteen foreslår Helen Nissen Li fra 



 
 

   
 

Holmen. I og med at hun er fra Asker & Bærum har det blitt gjort forsøk på å finne kandidater fra 
andre deler av kretsen uten at man har lykkes med det.  
 
Vedtak: Skikretsstyret støtter at Helen Nissen Li tas inn i komiteen.  Hun vil ikke bli fullverdig 
medlem av LK før etter kretstinget i 2021.  

 
c) Utmerkelser som deles ut på kretsting eller vårmøte. 

Vårmøte 2020 ble avlyst og dermed har vi ikke delt ut noen utmerkelser for sesongen 2019-20. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  Innstillinger fra komiteene sendes kretskontoret 
innen 10.09.20. 
 
 

Neste møte: 
Styremøte 16.09.2020 
 
 
Thor Gjelsvik  
referent 


