Styremøte Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK)
Møtereferat
Dato: 30. november 2020 kl. 19.30.
Sted: Nettmøte
Deltakere: Herbert Kristoffersen, Gerrit Middelkoop og Lars Martin Ullereng.
Fravær: Kirsti Høiseth, Siw Njåtun, Mari Gjengedal Bakken, Tore Gledtisch og Marte
Vamnes.
Fast pkt 1. Åpning av møtet
Renate
Fast pkt 2. Valg av referent
Renate
Fast pkt 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Fast pkt 4. Godkjenning av referat fra forrige møte 10. mars 2020.
Godkjent
Sak 20/7 Søknad om tilskudd til idrettsformål fra Viken fylkeskommune 2020
Frist for innsendelse av søknad om tilskudd til idrettsformål er 15. februar 2020. Søknadens innhold
er: årsplan og budsjett for 2020. Styret har satt opp årsplan og regnskapet ble gått igjennom av styret.
Lars Martin sender ut årsplan og budsjett til styret for kommentarer/godkjenning.
Årsmelding og signert revisjonsrapport er klart.
Lars Martin og Renate sender inn søknaden.
Sak 20/8 Årsplan: styret jobber for at de aktivitetene som blir satt opp på årsplanen skal bli
gjennomført. I året 2020 har det vært utfordrende å få gjennomført ønsket aktivitet grunnet Covid-19.
Styret håper at de ulike aktivitetene kan la seg gjennomføre i 2021.
Sak 20/9 NM Asker. Asker arrangerte et vellykket NM enkeltdistanser i Vikingskipet, Hamar 29.
oktober - 1. november 2020.
Sak 20/10 Dommerkurs. Styret har gitt klarsignal til at autorisasjonsrådet kan invitere til dommerkurs
for hurtigløp. Lars Martin sjekker ut om dommerkurs for kunstløp.
Sak 20/11 Styret har valgt å sende ut informasjon til kretsens klubber om at fristen for søknad om
økonomisk støtte blir forlenget fra 1. november tom 14. desember. Det kom ikke søknader innen
fristen, men det kom søknad fra Asker 30. november. Grunnet likebehandling velger styret å gi alle en
ny sjanse til å søke.
Sak 20/12 Viken kretsing. Lars Martin representerte AOSK på Sundvollen fredag 23. oktober og
lørdag 24. oktober 2020.

Nesodden, 30. november 2020
_Renate Jeppsson_____________________________________
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