
Styremøte
11. november 2020, 17:30 til 20:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Bjarne Ringstad, Martin Synstad Andersen, Dag Helland-Hansen, Erlend Munkeby, Lars-Petter Hagen, 
Thor Gjelsvik

Fraværende: Erik Solberg, Fred Solvik

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYRE-MØTE 24.09.2020.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 24.09.2020 ble godkjent

 Protokoll_Styremøte_240920.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Hopp/kombinert:

1. Høstmøte ASK gjennomført 9. november på teams. 
2. Gledelig at det begynner å bli aktivitet på Romerike igjen (EIF og Hurdal).
3. Terminlisten ble fastsatt.
4. Flere klubber trenger trener(e)
5. NM normal bakke ble arrangert i Midstubakken siste helgen i oktober.  Tre hoppere fra Akershus blant de fire

beste.  Akershus vant lagkonkurransen.  Kretsen stilte tre lag i lagkonkurransen.

Freestyle/telemark:
1. Høstmøte telemark (NSF) er gjennomført.
2. NC i 2021 blir gjennomført som tidligere sesonger.
3. Kretsen har flere løpere på satsingslaget og to på landslaget.
4. Hagahogget Låmlag skal arrangere NM i februar.
5. Breddesamling for hele landet blir på Beitostølen i januar 2021.
6. Kretsen har breddesamling 12-13. desember.

Alpint
1. Mange løpere fra Akershus trener på Kvitfjell.
2. Lucas Braathen (Bærums Skiklub) vant sin første WC renn i Sölden i oktober.
3. Terminlisten må endres på grunn av corona situasjonen. 
4. Det er gjennomført 4 FIS renn så langt denne sesongen.

Langrenn:
1. Det er gjennomført et SNØ cup renn i Østfold (Fredrikstad) i oktober.
2. Håper på en tilnærmet normal skisesong etter jul.
3. Det blir et nytt høstmøte i kretsen når terminlisten er klar.
4. Slik det ser ut nå går rennene for 16 år og yngre som planlagt.
5. For junior jobbes det med en Østlandscup sammen med kretsene rundt Oslofjorden.
6. Ungdommens Holmenkollrenn er avlyst.  Det blir et Østlandsrenn for 13-14 åringer isteden.

Anlegg:
1. Jarle har deltatt på en anleggskonferanse - fremtidens idrettsanlegg.  

Fokus på å samle flere anlegg på et sted og samarbeid mellom klubb, kommune og skole.

Orientering
Alle
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2. Det jobbes fortsatt med organiseringen rundt Hurdal skisenter. Det vil bli et nytt møte i slutten av november. Det er
viktig å merke seg at bakken ikke er homologisert.

3. Det er foreslått vern av ganske mange skogsområder i Akershus.  Jarle kontakter nærliggende klubber.
4. Viktig at skiidretten er representert i idrettsrådene.  

Vidar
1. Kretsledermøte ble gjennomført 21. oktober. Grenene orienterte om hvordan de skal drive rekrutteringsarbeidet.
2. NSF har gjennomført informasjonsmøte der alle klubbene var invitert til å delta.
3. Team Elon Oslofjord.  Det jobbes bra og økonomien er under kontroll.
4. Fristen for å fremme forslag til Skitinget (2021) i Ålesund er i midten av mars.

3. REGNSKAP 2020
ASK har mottatt kr. 40 000.- i stimuleringsmidler som skal brukes til å dekke økte utgifter i forbindelse corona
situasjonen.
Det er laget et foreløpig budsjett for hovedkassa 2021.

Vedtak: Det fremlagte regnskapet pr. 01.11.2020 tas til etterretning.  Budsjett for 2021 behandles og vedtas
på styremøte 9. desember. Komiteenes budsjett for 2021 sendes kretskontoret innen 5. desember.  

 IRK Avdelingsrapport med budsjett oktoberr 2020.pdf
 Budsjett ASK 2021.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

4. Sak 14-19/21 KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER
Det er laget en smittevernprotokollen og manual for arrangement 20/21.  Det jobbes med eksempler på gjennomføring
av mindre arrangement.  
Kretsen vil bli informert av NSF hvis det blir smitte i klubbene.

 smittevernprotokoll-og-manual-for-arrangement-20-21.pdf

Diskusjon
Vidar Ruud

5. SAK 17-19/21 SPONSORAVTALE SPAREBANK 1 ØSTLANDET
Sparebank 1 Østlandet har besluttet at de dekker premier til SB1-cup langrenn også for sesongen 20/21.  I og med at
SB1 ikke lenger er sponsor av kretsen skal vi ikke trykke SB1 logo på tøy som bestilles til kretsen.

Orientering
Thor Gjelsvik

6. SAK 19-19/20 KRETSTING VIKEN IDRETTSKRETS 24.10.20
Vidar representerte skikretsen på kretstinget til Viken Idrettskrets 24. oktober.  Møte ble gjennomført både som digitalt
og fysisk møte (Sundvollen). Det ble vedtatt å videreføre støtten til særidrettene etter dagens modell.   

Orientering
Vidar Ruud

7. SAK 21-19/20 AKTIVITETSSTØTTE 2021
Vi har mottatt sju søknader om støtte.  Et av teamene har ingen samarbeidsavtale. 
Teamene som mottok støtte i 2020 er innkalt til teamsmøte 18. november.

Vedtak: Saken sluttbehandles på styremøte i desember.

 Søknader team 2021.pdf
 Søknad om støtte - Team Vestmarkssetra 2021 (1).pdf
 Hele søknaden team nittedal.pdf
 Hele søknaden Team Follo.pdf
 Hele søknaden team nedre Romerike.pdf
 Hele søknaden team romerike.pdf
 Hele søknaden kollenhopp.pdf

Diskusjon
Thor Gjelsvik

8. SAK 20-19/20 UTMERKELSER SOM DELES UT PÅ KRETSTING ELLER
VÅRMØTE
Det forelå innstilling til alle prisene bortsett fra Jubileumspokalen til jente.
Vidar ønsker å dele ut Follopokalen og jubileumspokalen (gutt) ute i klubben til vinnerne.
Komiteene melder tilbake til Thor når de har funnet en passende anledning for utdeling av stipend.

Vedtak: De foreslåtte kandidater til priser og stipend tildeles utmerkelsene ved en passende anledning.

 Innstilling 2020.pdf
 Kandidat til Jubileumspokal Akershus Skikrets.pdf

Beslutning
Vidar Ruud
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9. EVENTUELT

9.1. Flerkulturell/minoritetsbakgrunn i skiidretten

Kretsen har blitt kontaktet av en journalist i NRK sporten som ønsker en oversikt over utøvere med
flerkulturell/minoritetsbakgrunn i skiidretten i Akershus.

Vedtak:  Det lages en questback som sendes klubbene der vi ber om tilbakemelding på hvor mange utøvere
de har med flerkulturell/minoritetsbakgrunn og om de har en gladsak som kan videreformidles til NRK.
Martin tar kontakt med NRK sporten for å belyse problemet med at foreldrebetaling av aktiviteter i SFO ble
forbudt 

 Flerkulturell-minoritetsbakgrunn skiidrett.pdf

Thor Gjelsvik

9.2. Pilot prosjekt FUI (Fossum Ungdoms Idrett)

Fossum IF søker 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.-.  

Vedtak: Saken utsettes til møte i desember.  Tiltaket er positivt men vi har flere klubber som har tilsvarende
aktivitet.  Vi har også prioritert samarbeid mellom klubber når vi støtter rekrutteringstiltak.

 Søknad - FUI - modell og budsjett.pdf
 Måsetning 24_7 - 365.pdf

Vidar Ruud
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