Styremøte Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) 22. januar 2019
Møtereferat
Sted: Valle Hovin kl 18
Deltakere: Thor Andre Bjerkhaug, Siw Njåtun, Gerrit Middelkoop, Herbert Kristoffersen og Mari Gjengedal
Bakken.
Fravær: Kirsti Høiseth og Ingar Lae.
Fast pkt 1. Åpning av møtet: Renate
Fast pkt 2. Valg av referent: Renate
Fast pkt 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
Fast pkt 4. Godkjenning av referat fra forrige møter: 20. august og 4. desember

Sak 19/1 Sette statutter for søknader om støtte til enkeltløpere i kretsens klubber:- alder, nivå
og type deltakelse- vanskelig å få støtte fra andre steder enn kretsen. Hva kan kretsen bidra med
ut til klubbene.
- Løpere uttatt fra NSF til deltakelse i internasjonale løp kan søke om støtte. Thor Andre
utarbeider et søknadsskjema. Skjemaet vil bli sendt ut til klubbene, det blir også publisert på
hjemmesiden til kretsen: aosk.org
Sak 19/2 Trenerkurs: Behandle forespørsel fra Aktiv/Jo Wiklund om kretsen kan vurdere å
samle trenerkursdeltakere fra de ulike klubbene, samt andre fra klubbene som er interesserte i
et førstehjelpskurs. Pris for kurset er 1300-1400kr per time for en instruktør og inntil 15
deltakere. Kurset varer i minimum 3t, men 5-6t anbefales. Alle på trener 1 kurset må ta og få
godkjent kurset.
- Jo Wiklund har fått klarsignal fra styret om at kretsen kan dekke et slikt kurs. Jo W får i
oppdrag å kontakte kretsens klubber.
Trener 2, hurtigløp og kunstløp påmeldingsfrist 29. mars 2019 i Min idrett.
Sak 19/3 Se på dato for årsmøte for kretsen, forberedelser, og sette opp styremøter deretter
a) Regnskap, signering av balansen
b) Budsjettforslag
c) Årsmeldingen skal fra nå følge kalenderåret/regnskapsåret. Det vil si at året 2018 vil ses
under ett, og at det må gjøres endringer i årsmeldingen.
d) Valgkomité ved Ingrid Finsland har blitt kontaktet.
e) Hederspris-selv om det ble delt ut 2. stk sist?

Sak 19/4 LM hurtigløp i Stavanger 15-17. februar 2019. Påmeldingsfrist fra kretsen er 25.
januar 2019 kl. 12 til svenn-erik.odegaard@nif.idrett.no. Har snakket med C. Pedersen i OSK om
å ta kontakt med de andre klubbene, for å se på sammensetning av lag til lagtempo. Klubbene i
kretsen søker kretsen om å få dekket startkontigenten som er 250kr per distanse. Antall
deltakere er ca 15.
- Støtten godkjennes og utbetales for antall distanser per løper per klubb.
- Styret har mottatt påmeldinger til LM fra Aktiv, Asker og OSK. Styret, v/ Gerrit kontakter
klubbene for å sette sammen lagtempolag til LM, ut i fra 1500m tider. Styret, v/ Renate sender
påmeldingene til skøyteforbundet.
Sak 19/5 Anlegg – banefordeling mm Oslo, informasjon: styret i OI vil behandle retningslinjer
for fordeling av tid i kommunale anlegg i februar. Forslag til endringer må sendes innen 28.
januar 2019. Fordelingsprosessen starter med et informasjonsmøte 21. mars 2019 kl 15 i
Idrettens hus Ekeberg (Kjetil Moberget, aneleggsrådgiver).
- Kunstløp ved Kirsti, Ingar og Renate sender et innspill der fordelingen foreslås å være slik den
er i dag, altså ingen forslag til endringer.
Sak 19/6 Søknad fra Kurt F Larsen, Aktiv skøyteklubb om støtte til overdommerseminar 13. og
14. oktober 2018 på Gardermoen. Dagspakke 1080kr, reise, mat og opphold 2000kr, tilsammen
3080kr. Kjell Rune Kristainsen og Heidi Støen deltok.
- Støtte godkjent og utbetales til Aktiv.
Sak 19/7 NSF Ting 2019 er i Kristiansund 14-16. juni.
Se vedlegg ang forslag til endring som styret v/Sara H sendte til skøyteforbundet 20. februar
2018. Henvendelsen har ikke blitt besvart. Skal styret sende inn lovforslaget til NSF Tinget?
- Styret sender inn lovforslaget til NSF Tinget
Sak 19/8 Gerrit informerte om at han tar ansvaret for å få til en veteransamling med omvisning
på skøytemuseet etter sesongen.
Sak 19/10 Isforhold på Frogner stadion og Valle Hovin. Styret v/hurtigløp informerte om at
anleggsutvalget i seksjon hurtigløp innkaller byråden, bymiljøetater og KID (kultur og
idrettsbygg) til samarbeid- og informasjonsmøte februar/mars.
Sak 19/10 Tid for neste møte; i løpet av uke 11 eller 12. Renate innkaller

