
Styremøte
ons. 09 desember 2020, 17.30 - ons. 09 desember 2020, 20.00

Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Erik Solberg, John Arne Stern, Bjarne Ringstad, Erlend Munkeby, Dag Helland-Hansen, Lars-Petter Hagen, 
Thor Gjelsvik

Fraværende: Fred Solvik, Martin Synstad Andersen

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 11. NOVEMBER 2020.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 11. november 2020 ble godkjent.

 Protokoll_Styremøte_111120.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Telemark:

Landslaget og rekrutteringsgruppen har samling på Kvitfjell.
Flere renn på Kvitfjell er avlyst.
Det planlegges breddesamling på Beitostølen 22-24. januar.
Treningene i klubbene går som planlagt.

Alpint:
Rennene blir forsøkt gjennomført etter de gjeldene smittevernregler.
NSFs breddesamlingen har blitt avlyst. Kretsene oppfordres til å skape lokal aktivitet.
En av bakkene i Varingskollen er åpen for frikjøring.

Hopp/kombinert:
Det er ikke planlagt noen renn før etter jul.
Midstulia har vært åpen for plasthopping fram til 6. desember.
Akershus Skikrets har WC cup leder i hopp og andre mann i WC kombinert.
Bakkene på Lillehammer er de enste som er åpne for hopping på snø.

Langrenn:
Terminlisten er ferdig.  Det har blir gjort noen tilpasninger.
Hakadalsrennet, som skulle vært arrangert i desember, er flyttet til andre helgen i mars.
SNØ cup er planlagt som en cup for Oslo, Akershus og Østfold. Her kan det bli aktuelt å arrangere en cup bare
for Akershus. 
Oslo jobber med et regionsrenn for HL løperne.
Oslofjord cup for junior er planlagt med renn på de helgene som var satt for NC junior.  
Det jobbes med å få til FIS renn for senior og eldre junior. Det er meget viktig å få til FIS renn for de nest beste
seniorene.
Høstmøte del 2 ble gjennomført 1. desember.

Anlegg:
Kulturdepartementet har gitt klarsignal til at Hurdal Skisenter kan gå videre med 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.
Det er ingen anlegg som blir direkte berørt av verneplanene som er ute til høring.
Det planlegges et anleggsseminar i februar i samarbeid med NSF.

Orientering
Alle
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Erik
Er med i en komite som skal se på anleggssituasjonen i Frogn.

Vidar:
Det er gjennomført et møte med alle teamene som mottok støtte fra kretsen i 2020.  Det vil bli et nytt møte etter
sesongen.
Det har blitt gjennomført et kretsledermøte der hver krets ga en statusrapport,
Delte ut jubileumspokalen til Jakob Eiksund Sæthre den 8. desember.
Kretslederne skal ha et nytt møte der de skal diskutere skiutviklere i kretsene/regionene.

3. REGNSKAP 2020/BUDSJETT 2021
Regnskap pr. 01.12.20 og budsjett 2021 ble gjennomgått.

Vedtak: Regnskapet pr. 1. desember og forslaget til budsjett for 2021 tas til etterretning.

 IRK Avdelingsrapport med budsjett 011220.pdf
 Budsjett ASK 2021.pdf

Beslutning
Thor Gjelsvik

4. Sak 14-19/21 KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER
https://www.skiforbundet.no/akershus/nyhetsarkiv/?npid=103748&page=NSFs+koronaveileder

Terminliste utfordringer - veien videre

Etter møte mellom adm. sjefene i Hedmark/ Akershus/Østfold/Oppland og Oslo i dag – ble det laget noen enkle føringer
for annonsering/planlegging/gjennomføring av renn - Langrenn denne sesongen

1. Alle renn anbefales gjennomføres som kretsrenn. det vil si at kun utøvere som kommer fra klubb i gjeldende
krets kan stille, avvik er eks kretscuper på tvers av krets – da er det kun den klasse det gjelder som er
unntatt regelen.  Dette skal komme klart frem i invitasjonen En klubb kan også arrangere kun for klubb
xx,yy,ww og tt hos oss gjelder det eksempelvis Naborunden

2. Hvert renn skal kun ha en oppføring i Terminlisten (Sportsadmin) – hvis det er flere dager – så kan det
deles, eller at rennet avholdes i flere anlegg. Det skal komme frem i teksten (Beskrivelse av rennet) hvem
som kan starte, frist for påmelding, at påmelding kan stenge før fristen er ute, hvem som har prioritet og at
det kan bli endringer. Det skal også fremkomme at det vil bli begrensning i forhold til antall
«foreldre/hjelpere»

3. Anbefalt påmeldingsfrist er 14 dager – minimum 10 dager
4. Det kan bli endringer til «det bedre» men da får man heller slippe opp
5. Gjeldende regler/smittevernhensyn «trumfer» alt som står i invitasjon
6. Prøve å unngå skjønn, det skaper misnøye. Dvs hyttebeboere, de som er «hjemme på besøk» etc – skal

ikke gå renn i annen krets, enn der klubben de er utøver i hører til

Saken vil bli tatt opp på kretsledermøte i kveld.

Orientering
Vidar Ruud

5. SAK 21-19/20 AKTIVITETSSTØTTE 2021
Vi har mottatt søknad fra 7 team om aktivitetsstøtte.   Totalt er det satt av kr. 200 000.- til teamstøtte for 2021. Søknad
fra 6 av teamene tilfredsstiller kriteriene om støtte.   Det ble lagt fram et forslag til fordeling.

Vedtak: Den foreslåtte fordelingen ble vedtatt.

 Søknader team 2021.pdf

Beslutning
Thor Gjelsvik

6. SAK 20-19/20 UTMERKELSER SOM DELES UT PÅ KRETSTING ELLER
VÅRMØTE
Hvem som skal tildeles de forskjellige prisene for 2020 ble vedtatt på styremøte 11.november. 
Vidar delte ut jubileumspokalen til Jakob Eiksund Sæthre i forbindelse med trening den 8. desember på Fossum. 
Freestyle og telemark har delt ut stipendene til sine vinnere.  Hopp og kombinert har planlagt tidspunkt for utdeling av
stipend tidlig i 2021.  Langrenn og alpint jobber med å finne en passende anledning.

 Innstilling 2020 utmerkelser 2020.pdf

Orientering
Vidar Ruud
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7. SAK 21-19/20 PILOT PROSJEKT FUI (Fossum Ungdoms Idrett)
Fossum IF har søkt støtte til et pilot prosjekt (Fossum Ungdoms Idrett). De ønsker å tilby daglig aktivitet til elever i
ungdomsskolene i nærmiljøet. De søker støtte til lønn og utstyr totalt kr. 50 000.-.  Saken ble behandlet på forrige
styremøte der man bestemte at saken skulle utsettes til styremøte i desember.

Vedtak:  Det er vanskelig å fordele penger til et slikt prosjekt i og med at vi ikke har satt av penger til dette i
budsjettet for 2020.  I budsjettet for 2021 er det satt av noe penger til aktivitetsstøtte. Kretsstyret vil i løpe
av våren diskutere hvordan disse midlene skal brukes.  Her kan det bli mulig å søke midler til et slik
prosjekt som Fossum har søkt om. De oppfordres også til til søke andre steder f. eks idrettskrets, idrettsråd
osv.

 Søknad - FUI - modell og budsjett.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

8. SAK 22-19/2 ANSETTELSE AV SKIUTVIKLERE I KRETSENE
Kretsutvalget i NSF jobber med å se på muligheten for å ansette skiutviklere i skikretser/ regioner. Dette er et ledd i å
styrke rekrutteringen. Skiutviklerne skal jobbe ut mot klubb. Utvalget ønsker tilbakemelding på følgende:
1. Hvilket behov har din krets (0-100%), og hva ser din krets for seg at en skiutvikler kan bidra med? 
2. Hvordan tenker dere at stillingen finansieres? 
3. Når bør en slik stilling være på plass?

Vedtak:  
Pkt. 1 Det er usikkerhet rundt behovet men kretsen er positive til at man jobber videre med dette . Det er
viktig at en skiutvikler ikke blir ansatt i et for stort område.
Pkt. 2 Må finansieres i sin helhet av NSF sentralt.
Pkt. 3

 Skiutviklere.pdf

Diskusjon
Vidar Ruud

9. EVENTUELT

9.1. MØTEPLAN 1. HALVÅR 2021

Forslag til møteplan styremøter 1. halvår 2021:
Onsdag 13. januar kl. 1730
Onsdag 10. februar kl. 1730
Onsdag 10. mars kl. 1730
Onsdag 7. april kl. 1730

Kretsting/vårmøte:
Onsdag 19. mai kl. 1800

Vedtak: Foreslått møteplan ble vedtatt.

Beslutning
Thor Gjelsvik

Gjelsvik,Thor
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