
Styremøte ASK
ons. 10 februar 2021, 17.30 - ons. 10 februar 2021, 19.30

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Erik Solberg, Erlend Munkeby, Dag Helland-Hansen, Thor Gjelsvik

Fraværende: Martin Synstad Andersen, Bjarne Ringstad, Fred Solvik, Lars-Petter Hagen

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 13.01.2021.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 13.01.2021 godkjennes

 Protokoll_Styremøte ASK_130121.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Hopp/kombinert:

Halvor Egner Granerud dominerer i WC.
Det er bra aktivitet i klubbene.
Tre løpere fra Akershus er på plass i Junior-VM kombinert i Lathi.
To hoppere fra Akershus deltar i Junior-VM hopp i Lathi.
Simen Meen Haugeng (Fossum) har rykket opp i elite klassen.

NM jr. liten bakke og Solan Gundersen er avlyst. 

Vinterens KM blir arrangert på plast i uke 25 under Kollenhoppuka.

Langrenn:
Fire løpere fra Akershus har blitt tatt ut til VM i tyske Oberstdorf.
Tre Akershusløpere deltar under Junior VM i finske Vuokatti. Lars Agnar Hjelmeset tok sølv på sprinten på VMs
første dag.
De første rennene i Oslofjord cup (junior) har blitt avlyst.
NM junior, som Nes skulle ha arrangert, er avlyst. Det jobbes med å få arrangert NM jr. et annet sted seinere i
vinter.
Klubbene har god aktivitet. Spesielt god rekruttering blant de yngste.
LK skal ha møte der terminlisten resten av sesongen skal diskuteres.
Nes Ski har søkt NM jr. i 2022.
Mange løpere er opptatt med VM junior og forberedelser til VM i Oberstdorf neste helg.  Dette gjør at noen løpere,
som ikke har fått deltatt på NC tidligere i vinter, får delta under NC Førde.

.
Anlegg:

Kretsens anleggsseminar (tema Basisanlegg) utsettes til 2022.

Vidar:
Kretslederne har hatt et møte med skipresident og generalsekretær.

Gjennomgang av sakene fra siste skistyremøte.
Regnskap for 2020 viser pr. nå et overskudd på ca. 5 mill.  Alle grenene har et positivt resultat.
Det vil bli tatt en avgjørelse, i slutten av mars, om skitinget i 2021 skal arrangeres som et fysisk møte i Ålesund
eller om det blir et digitalt skiting.
Det jobbes med å få gjennomført WC rennene i Norge i mars.  En avgjørelse vil bli tatt ganske raskt.  En avlysning
tett opp mot rennene vil få store økonomiske konsekvenser for NSF.

Det er en diskusjon rundt bruk av høydehus i idretts Norge. I skiforbundet tas denne diskusjonen internt i
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grenene.

Thor:
Deltar i en arbeidsgruppe som jobber med tilpassing av det nye arrangementsverktøy iSonen til skiidretten.
Søknad om fylkesmidler er sendt Viken fylkeskommune.

Erik:
DFI er i gang med klubbrenn.

3. REGNSKAP 2020
Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 31.12.20 tas til etterretning. 

 IRK Avdelingsrapport med budsjett 2020 ny.pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

4. Sak 14-19/21 KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER
Det er etablert flere tiltak for å holde aktiviteten oppe:

Aktivitetskonkurranse blant klubbene (distansekort på nett).   
Flere har arrangert 24 timers aktivitet.
Virtuelt løp arrangeres rundt i klubbene.
Hopplandslaget vil kåre beste nedslag.

Konsekvenser:
Junior- og seniorløpere i langrenn på et nivå under de aller beste har ikke hatt noe konkurransetilbud denne
sesongen.
Inntektene fra deltakeravgiften vil i år bli betydelig under budsjett.  På grunn av avlysningene vil også utgiftene bli
mindre.

LK lederne har sendt brev til smittevernmyndighetene for å få åpnet opp slik at man igjen kan få arrangert skirenn.
Det er en del frustrasjon på at det ikke er lik definisjon av toppidrett for de forskjellige grenene i skiforbundet.

Koronareglene for skiidretten oppdateres her:
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/2/nsfs-koronaveileder/

Diskusjon
Alle

5. SKIKRETSTINGET 2021
Skikretstinget er planlagt onsdag 19.05.2021. 
Vidar har sendt en e-post til leder av valgkomiteen for å få komiteen i gang med arbeidet.
NSFs strategiplan vil ikke bli vedtatt før etter årets skikretsting.  Det betyr at det ikke vil være naturlig å legge fram en
handlingsplan for ASK på årets skikretsting.

Vedtak:  Det tas en avgjørelse på styremøte den 07.04.2021 om skikretstinget skal arrangeres som et fysisk
møte  eller om det blir et digitalt skikretsting. 
Kretsstyret vil foreslå for skikretstinget at det nye skikretsstyret får fullmakt til å utarbeide handlingsplan
for 2021-2023.

Diskusjon
Vidar Ruud

6. EVENTUELT

6.1. Styremøter i Teams

Når skal styremøtene begynne når vi har møtene i teams?

Vedtak:  De neste styremøtene i teams starter kl. 2000.

Beslutning
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