
REFERAT FRA AK-MØTE I MØRE OG ROMSDAL SKIKRETS TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2015 PÅ 
SYSTRA KAFE, SJØHOLT 
 
Tilstede: Egil Åmbakk, Kristian Mork, Helge Røst, May Hjellødegård, Torstein Tafjord og 

Stig Aambø. 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Sak 1.  Konstituering av Alpinkomiteen og fordeling av ansvarsområder 

Den nye Alpinkomiteen består av Egil Åmbakk (gjenvalg), Kristian Mork 
(gjenvalg), Helge Røst (gjenvalg), Torstein Tafjord (gjenvalg), Per Tore 
Storbråten (ny) og May Hjellødegård (ny).   
 
Konklusjon: 
Det nye styret trådte sammen og Torstein tok på seg vervet som leder for ett 
år. 

 
  Fordeling av ansvarsområder: 
 

 Samlinger og sportslige aktiviteter Egil og Kristian 
 Terminliste    Egil 
 Økonomi/budsjett   Torstein 
 HL/LF/Sbm Cup   Torstein 
 Arrangement    Per Tore og Helge 
 Møter/NSF    May og Stig 
 Utdanning/kurs (trener/TD)  May og Stig 

 
Sak 2.  Samlinger/høstferiesamling 

Tilbakemeldingene fra klubbene tidligere i år vedrørende treningsopplegg og 
aktiviteter for kommende sesong var at de fleste ønsker 2-3 kretssamlinger 
før nyttår i tillegg til øvrig klubbsamarbeid. 
 
Det planlegges kretssamling/klubbsamarbeidssamling på Juvass i høstferien 
og på Bjorli i november og januar. I tillegg planlegges det noen samlinger på 
Bjorli, som er arena for HL (arr. Rauma Alpin) kommende sesong. 
 
Konklusjon: 
Egil organiserer innbydelse og påmelding for de aktuelle samlingene i høst. 
Stig kontakter aktuelle eksterne trenerressurser. 

 
Sak 3.  Terminliste 

Nytt justert utkast til terminliste for sesongen 2015/-16, basert på 
tilbakemeldingene fra vårmøtet i Molde i juni, ble lagt frem og gjennomgått.  
 



Det ble i tillegg lagt inn noen rekrutteringsrenn for de yngste klassene. Videre 
var det enighet om at det skal gjøres en innsats for å øke deltagelsen i Jr 
klassene i utvalgte renn. 
 
Konklusjon: 
AK godkjente det nye og justerte forslaget til terminliste for sesongen 2015-
2016. Terminlisten skal publiseres på kretsen sin hjemmeside.  

 
Sak 4.  Økonomi 

 Det ble orientert om økonomisk status og disponible midler. 
 

Konklusjon: 
Det skal utarbeides budsjett for 2015 og for 2016. Ansvarlig Torstein. 

 
Sak 5.  Oppfølging av punkter i Handlingsplanen som gjelder alpint, (jfr.  

Styremøtereferat M&R skikrets) 
Styret i M&R skikrets har bedt om at grenkomitéene går gjennom 
Handlingsplan 2015-17 å prioritere hvilke tiltak som skal gjøres i 2015 og 2016. 
 
Konklusjon: 
- Sponsorarbeid:  Ingen potensielle sponorer ble nevnt. 
- Arrangement: Terminliste 2015/-16 er vedtatt.  
- Utdanning: Trenerkurs er planlagt avholdt i år. 
- Økonomi:  Budsjett skal utarbeides og behandles. 
- Organisasjon: Aktuelle gjester til komitemøter ble drøftet.  

 
  
 
Torstein T. 
Referent 
 


