
Styremøte ASK
ons. 13 januar 2021, 17.30 - ons. 13 januar 2021, 19.30

Deltakere
Styremedlemmer
Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Erik Solberg, Martin Synstad Andersen, Erlend Munkeby, Dag Helland-Hansen, Lars-Petter Hagen, Fred Solvik, 
Thor Gjelsvik

Fraværende: Bjarne Ringstad

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 09.12.2020.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 09.12.2020 godkjennes.

 Protokoll_Styremøte_091220.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Hopp:

Det er god aktivitet i klubbene.  Gledelig at det er aktivitet i Hurdal igjen.
Kollenhopp har åpnet for trening på snø i Midtstulia. Mange nye rekrutter. Kan pr. nå ikke ta i mot flere.
Alle konkurranser utenom toppidretten er avlyst eller utsatt.
Både hopperne og kombinertløperne i WC presterer på et meget høyt nivå.
Litt mer blandede resultater både i NC hopp og NC kombinert så langt.

Langrenn:
Skiforholdene i hele kretsen er meget gode.  Det er mange som er ute på ski.
Klubbene prøver å gjennomføre treninger som normalt.
Rennene så langt er enten avlyst eller utsatt. Mest sannsynlig ingen renn før vinterferien.
Rennet i Oslofjord cup som skulle vært arrangert på Åsen er flyttet til Heistadmoen med Skrim som arrangør.  Det
jobbes med FIS status på dette rennet.
Klubbene gjennomfører testrenn slik at utøverne får testet seg mot andre løpere.
NM junior på Nes er i fare.   En avgjørelse vil bli tatt i månedsskifte januar/februar.
LK ser på muligheten til å flytte renn til etter påske. Det kan også være aktuelt å flytte KM ut av kretsen etter
påske (dette er også noe som har blitt gjort tidligere).

Erik:
I Drøbak jobbes det med å få til karusellrenn (langrenn) for barn under 16 år.

Vidar:
Skikretslederne hadde et møte i desember der de diskuterte ansettelse av "skiutviklere".

Orientering
Alle

3. REGNSKAP 2020
Pr. nå har vi tapt ca. 150 000 kr. i deltakeravgift.  Vi må håpe at støtteordningen fra regjeringen videreføres slik at vi kan
søke om å få dekket 70% av tapt deltakeravgift. 

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 31.12.20 tas til etterretning. 

 IRK Avdelingsrapport med budsjett 2020 (17).pdf

Orientering
Thor Gjelsvik
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4. Sak 14-19/21 KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER
https://www.skiforbundet.no/akershus/nyhetsarkiv/?npid=103748&page=NSFs+koronaveileder
Koronaveileder gir rom for utendørsaktivitet.
Det er viktig at vi støtter klubbene slik at de får til god aktivitet selv om det er begrensninger på vanlig aktivitet.

Vedtak: Akershus initierer til en konkurranse for alle opp til 12 år på tvers av grener basert på distansekort
på nett.  Det legges opp til en litt spenstig premiering til de tre beste klubbene.  Det vil bli gjort en vekting
som tar hensyn til klubbens størrelse og aldersfordeling.

 Korona presiseringer skiarrangement 040121 (002).pdf

Diskusjon
Vidar Ruud

5. EVENTUELT
Søknad fra Gjerdrum IL om støtte til utstyrspakke.
Dere har sikkert fått med dere situasjonen i Gjerdrum om dagen. Vi i GIL Langrenn ønsker å gjøre noe for at barna i
bygda skal få noen andre arenaer hvor vennskap, glede og samhold er fokus og fokus på tragedien vi lever mitt oppe i
om dagen blir satt litt til side (prøve i hvertfall). I den forbindelse har vi den siste uken gjort en kjempe jobb med å få
produsert snø, preppa og fått lagt til rette ett nytt stort skileikeområde i området ved vår «nye» rehabiliterte lysløype.
Men for å få en artig og morsom bruk av området, ønsker vi å gå til innkjøp av en utstyrspakke for langrennscross og
skileik. Vi har også ett ønske om å få satt opp noen sittebenker og bålpanner i området. Vi søker derfor Akershus
Skikrets om støtte til disse innkjøpene på kr. 20.000,-.

Håper på ett snarlig og positivt svar.

Mvh.

Steinar Hagen
Leder Gjerdrum IL Langrenn

Vedtak: Akershus Skikrets støtter innkjøp til en utstyrspakke for langrennscross og skileik med kr. 20.000,-. 
Vidar informerer lokalpressen om vårt vedtak.

Beslutning
Vidar Ruud
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