Protokoll fra ordinært Kretsting i Akershus og Oslo Skøytekrets
onsdag 20.05. 2020 kl. 18.30 – 20.00 på Skøytemuseet, Frogner Stadion.
1 Åpning: Møtet ble åpnet av styrets leder Renate Jeppsson.
Godkjenning av de frammøtte representantene:
De frammøtte representantene og fullmakter ble registrert på egen liste.
De frammøtte representantene ble enstemmig godkjent av kretstinget.
Følgende klubber var representert: Aktiv SK, Asker SK, Nesodden IF,
Skøyteklubben Lørenskog, Oslo Speedskaters, Lilleborg IK, Oslo Skøiteklub, Romerike KK
Fra Autorisasjonsrådet: ikke tilstede
2 Fra Valgkomiteen: Frode Eidsmo og Thor Andre Bjerkhaug
Fra Revisor: Stein Opdahl
Fra styret: Siw Njåtun, Lars Martin Ullereng, Ingar Lae, Renate Jeppsson, Herbert Kristoffersen og
Gerrit Middelkoop.
Styret var representert med 4 stemmeberettigede. Vararepresentanter har ikke stemmerett.
Stemmeberettigede fra salen 5 stykker. Totalt stemmeberettigede 9 stykker.
Erik Unaas stilte som representant fra Viken idrettskrets.
Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkalling ble sendt klubbene per e-post 4. mai 2020
Dokumentene ble lagt ut på AOSK hjemmeside, aosk.org onsdag 13. mai. Klubbene ble informert
3 om dette per e-post onsdag 4. mai.
Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent av kretstinget.
Konstituering:
a.) Som dirigent ble valgt: Ingar Lae
4 b.) Som referent ble valgt: Renate Jeppsson
c.) Til å underskrive protokollen ble valgt: Espen Riktor og Christian Pedersen
d.) Til tellekorps ble det valgt: Siw Njåtun
5 Årsberetning 2019:
Ingar Lae gjennomgikk beretningen for 2019. Beretningen, ble enstemmig godkjent av kretstinget

med korreksjon og tillegg: Skøyteløper fra Asker Sk Marte Bjerkreim Furnée deltok ikke i
lagsprintlaget som fikk 3.plass under junior VM i Baselga de Pine, Italia. Marte Bjerkreim Frurnée
fikk en fin 5. plass på fellesstarten under junior verdenscup i Helsinki, Finland.
Regnskap for perioden 01.01.19 – 31.12.19:
Lars Martin Ullereng gjennomgikk regnskap for perioden 01.01.19 – 31.12.19.
Regnskapet viste et resultat på kr. 97 420 og en balanse på kr. 614 588
6 Styret redegjorde for bruk av midler, og hvilke generelle retningslinjer som stort sett følges når
aktivitet, utdanning og ulike tiltak støttes.
Resultat og balanse ble deretter enstemmig godkjent av kretstinget og styret ble meddelt
ansvarsfrihet.
Behandling av forslag:
i) Forslag fra Asker Skøyteklubb: Asker skøyteklubb foreslår å budsjettere med støtte-beløp til
treneropplæring.
Styret foreslo: AOSK ønsker å fortsette å utbetale økonomisk støtte til treningskurs basert på
søknader sendt inn av klubbene. AOSK stiller seg også positivt til å støtte klubbene økonomisk til
intern opplæring/fadderordning for trenere. AOSK ønsker midlertidig ikke å opprette en egen post
til formålet nå, men at det inngår i samme budsjettposten avsatt til trenerkurs. AOSK ønsker å
motta søknader fra klubber som ønsker støtte til fadderordning. Hvis det viser seg at det er mange
klubber som søker, kan det være aktuelt å opprette en egen post i neste budsjett
7 Forslag om vedtak fra Lilleborg Idrettsklubb med følgende ordlyd:
"Styret anmodes om å etablere to eller flere faste søknadsfrister i året samt å publisere et innlegg på
kretsens hjemmesider med informasjon om søknadsfrister, hvordan man søker støtte og hva slags
aktiviteter/tiltak det kan søkes støtte til."
Styret tar forslaget til etterretning, og vil komme med et konkret forslag til gjennomføring.
Dette ble enstemmig vedtatt av Kretstinget.

Resultatoversikt pr. april 2020:
Lars Martin Ullereng redegjorde for økonomiske disposisjoner hittil i 2020.
8
Det var ingen disposisjoner som påvirket den økonomiske situasjonen eller planlagt budsjett.
Kretstinget tok orienteringen til etterretning.
9

Fastsettelse av kontingent for 2020: Kretstinget fastsatte enstemmig kontingenten for 2020 til kr.
0,00.

10 Budsjett 01.01.20 - 31.12.20: Budsjettet ble enstemmig godkjent som foreslått for Kretstinget.
Valg:
Valgkomiteen ved Thor Andre Bjerkhaug og Frode Eidsmo orienterte om prosessen og la frem
forslag i henhold til vedtekter og følgende ble enstemmig valgt:
Sammensetning av Styret i AOSK som ble godkjent av Kretstinget:
Styreleder: Renate Jeppsson
Nestleder: Gerrit Middelkoop
Følgende styremedlemmer:
Mari Gjengedal Bakken
Lars Martin Ullereng
11 Tore Gleditsch
Kirsti Høiseth
Herbert Kristoffersen
Varamedlemmer:
Siw Njåtun
Marte Vamnes
Sammensetning av dommer- og autorisasjonsrådet for hurtigløp:
Heidi Støen, Ari Børde Krøyer og Asgeir Mamen
Sammensetning av revisorer:
Stein Opdahl og Hasse Farstad

Sammensetning av valgkomiteen:
Frode Eidsmo, Thor Andre Bjerkheim og Ingar Lae
Ut av valgkomiteen:
Geir Markussen

Styreleder: Renate Jeppsson ble gjenvalgt (2 år).
Nestleder: Gerrit Middelkoop (2 år).
Følgende styremedlemmer:
Mari Gjengedal Bakken (1 år), var ikke på valg.
Lars Martin Ullereng (1 år), var ikke på valg.
Tore Gleditsch (2 år), ble enstemmig godkjent av kretstinget, og valgt inn i stedet for Ingar Lae.
Kirsti Høiseth (2 år), tok gjenvalg (2 år).
Herbert Kristoffersen (2 år), ble valgt inn som varamedlem til styremedlem.
Varamedlemmer:
Siw Njåtun (1 år) og Marte Vamnes (1 år).
Heidi Støen og Ari Krøyer tok gjenvalg på (2 år), ble enstemmig godkjent av Kretstinget.
Asgeir Mamen var ikke på valg. Har ett år igjen av sin periode (1 år).
Stein Opdahl, tok gjenvalg (2 år) ble enstemmig godkjent av Kretstinget.
Hasse Farstad, var ikke på valg. Har ett år igjen av sin periode (1 år).
Frode Eidsmo (1 år) var ikke på valg, og Thor Andre Bjerkreim (1år) var ikke på valg.
Ingar Lae, ble enstemmig valgt inn i valgkomiteen (2 år).
Avslutning og utdeling av hederspris for 2019
Hederspris og blomster ble tildelt Ingar Lae for sitt idrettslige engasjement, og for bla. Sonia
Henie ishall, og til Sondre Oddvoll Bøe (var ikke tilstede) og Ragne Wiklund for sine bragder så
12
langt i kunstløp- og skøytekarrieren.
Kretstinget ble hevet ca. 20.30, og følgende valgte representanter underskriver herved
protokollen: Espen Riktor og Christian Pedersen

