
Styremøte ASK
ons 10 mars 2021, 20:00 - ons 10 mars 2021, 21:30

Deltakere
Styremedlemmer
Thor Gjelsvik, Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Bjarne Ringstad, Martin Synstad Andersen, Dag Helland-Hansen, Erik Solberg, Fred Solvik, 
Rune Velta

Fraværende: Erlend Munkeby, Lars-Petter Hagen

Møteprotokoll

1. GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 10.02.2021.
Vedtak: Protokollen fra styremøte 10.02.2021 godkjennes

 Protokoll_Styremøte ASK_100221.pdf

Beslutning
Vidar Ruud

2. REFERATSAKER
Hopp/kombinert

Rekrutteringen er god i klubbene.

Ingen renn arrangert i kretsen denne sesongen.
NC og COC rennene har blitt arrangert stor slik de var planlagt.
Fredrik Villumstad (Skimt) kjemper om seier i NC.

Alpint
FIS renn i Norge har blitt arrangert etter planen.
Det har blitt arrangert få renn i Akershus i vinter.   
Klubbene melder om god rekruttering.
Det blir ingen rangering til LF og HL i år.
LF og HL blir forsøkt arrangert på Juvass i juni.
Veldig mange av WC løpere fra kretsen har blitt skadet i løpet av sesongen.

Freestyle/telemark
Treningene går som planlagt og det er bra rekruttering.
Hagahogget har arrangert et kretsrenn i Vardåsen.
Akershus har 5 løpere som skal delta på VM og Jr. VM.
NM Fjelltelemark  skal arrangeres 17.04.2021.

Randonee har god tilvekst.

Langrenn
Løpere fra kretsen har tatt medaljer i VM jr, U23 VM og VM.
Rekrutteringen er god rundt om i klubbene. 
Frustrasjon blant juniorer og seniorene som ikke har fått gått renn.
KM på på Åsen og Nordåsen helgen 20-21.04-2021
Etter planen skal det arrangeres NM jr. helgen etter påske. En avgjørelse om gjennomføring blir tatt innen
15.03.2021.

Jarle
Møte med Marit Gjerland i NSF vedr. organisering av anleggsarbeidet i skinorge.

Thor

Orientering
Alle
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Mange renn er flyttet og avlyst.
Deltok på møte med Marit Gjerland og anleggsansvarlig i Akershus og Østfold.
Vi venter på informasjon om kompensasjonsordning som regjeringen har lovet til arrangører som har avlyst eller
som har hatt deltakerbegrensninger på sine arrangement.

Vidar
Det har vært en del møter vedr. forståelsen av regions inndelingen i koronaveilederen fra NSF.

3. REGNSKAP 2021
Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 28.02.2021 tas til etterretning. 

 IRK Avdelingsrapport med budsjett (7).pdf

Orientering
Thor Gjelsvik

4. SKIKRETSTINGET 2021
Beslutte om skikretstinget skal utsettes til september 2021.
a) Program/gjennomføring
b) Dirigent
c) Årsberetning komiteer
d) Budsjett 2021 og 2022
e) Valgkomite
f) Bestemannspremier som skal deles ut på kretstinget

Vedtak: Skikretstinget 2021 utsettes til onsdag 08.09.2021. 
Komiteene sender inn sine beretninger (sesongen 2020/21) til kretskontoret innen 10.05.2021. 
Langtidsbudsjettene for 2021 og 2022 behandles på styremøte 19.05.2021.  
Vidar kontakter valgkomiteen og informerer om ny dato for skikretstinget.   
Alpint, hopp, kombinert, freestyle og telemark ønsker å dele ut stipend for sesongen 20/21.  Follopokalen
deles ut på skikretstinget.

Diskusjon
Vidar Ruud

5. NSF TING 2021

Om det blir et fysisk ting i Ålesund eller om det blir et digitalt ting blir bestemt 23.03.2021
1. Tingdelegater (Akershus har 7 tingdelegater)
2. Innspill kandidater for valg (frist 22.03.2021)
3. Forslag (frist 12..03.2021)

Vedtak: 
Pkt. 1. Akershus har 7 tingdelegater. Følgende skal representere ASK:

Vidar Ruud
Martin Andersen
Dag Helland Hansen
Bjarne Ringstad
Erlend Munkeby
Kvinnelig komitemedlem fra langrenn 
Kvinnelig komitemedlem alpint (Kathrine Kahrs Flage)

Pkt. 2. Akershus skikrets foreslår følgende til valg på skitinget 2021:
Nini Nergaard ønsker å stille som kandidat  til AK.  Martin spiller dette inn til valgkomiteen til AK.

Thor sjekker om Geir Erik Sandøy fortsatt ønsker å være kandidat til freestylekomiteen.
Hopp og kombinert sjekker om de har aktuelle kandidater til HK eller KK.  Knut Muller har tidligere
signalisert at han kunne være aktuell inn i HK.  Rune sjekker med Knut.
Langrenn.  LK tar en runde og sjekker om vi har noen kandidater.
Telemark.  ASK er repr. i TK og har ingen forslag på nye kandidater.

Pkt. 3. Akershus foreslår følgende saker til skitinget 2021:
Representasjon AK NSF

          AKene i Oslo og Akershus har diskutert om de skal fremme forslag om at disse              kretsene skal
være repr. med minimum en person i AK. Martin sjekker med AK                Oslo om det er aktuelt å fremme en
slik forslag.

Gebyr ved flytting av renn

          Forslag:
          Arrangører, som på grunn av snøsituasjonen, velger å flytte sitt arrangement gis            rett til å kreve

Vidar Ruud
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inn et flyttegebyr på kr. 30.- pr. deltaker.

Offentliggjøring av resultater i klassen 11-14 år.

          Forslag:
          For klassene 11-14 år skal resultatlistene kun være rangert for de 50% beste.                  Tider og/eller
poeng oppgis for alle.

 Brev til skikretsene - innspill til kandidater for valg 2021.pdf
 Skitinget 2021 - innkalling.pdf

6. DISTANSEKORT KONKURRANSE
Distansekort konkurransen ble avsluttet 01.03.2021.   Vi skal dele ut premier til de tre beste klubbene.

Vedtak:  Følgende klubber premieres i distansekort konkurransen:
1.Fossum IF
2.Øvrevoll Hosle IL
3.Dikemark IF
Skikretsstyret ønsker å dele ut premiene ute hos klubbene før påske. Dag med hjelp av andre i LK står for
utdelingen. Samlingen med en landslagsutøver hos Fossum utsettes til høsten.

 Distansekort.pdf

Thor Gjelsvik

7. EVENTUELT

7.1. KONTAKTPERSON - PARA

NSF ønsker en kontakt for para i hver krets.   Akershus har ingen registrert pr. nå.

Vedtak:  Vidar Ruud er kontaktperson for Para inntil vi evt. finner en annen kontaktperson.  Martin sjekker
om vi har noen som er i miljøet som kan være vår representant.

 Kontaktpersoner - para.pdf

Beslutning
Thor Gjelsvik

7.2. ÅRSMØTE OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD - SAKER/FORSLAG

Oslo og omland friluftråd skal ha årsmøte 06.06.2021.
Vi kan fremme saker og fremme kandidater til årsmøte innen 16.03.2021

Vedtak:  Jarle vurderer om han skal delta på årsmøte i OOF.

 Brev til medlemmene til årsmøtet 7 juni 2021.pdf

Diskusjon
Vidar Ruud/Jarle Olsen

Rogndokken

7.3. STATUS PREMIER/STIPEND 2020

Vi har fortsatt premier/stipend for 2020 som ikke er delt ut.

Vedtak: Martin deler ut alpinstipendene ifm. FIS renn på Ål.  Rune finner en anledning for utdeling  av
stipendene i hopp/kombinert og Follopokalen.

 Innstilling 2020.pdf

Diskusjon
Vidar Ruud
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