
Akershus og Oslo skøytekrets.-AOSK 

Styremøte Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) 
 
 
Møtereferat 
 
Dato:  20. august 2018 
Sted:  Wang toppidrettsgymnas 
Deltakere:  Ingar Lae, Thor Andre Bjerkhaug, Siw Njåtun, Herbert Kristoffersen og Mari Gjengedal Bakken, Kirsti 
Høiseth og Gerrit Middelkoop 
Fravær: 
 
Fast pkt 1. Åpning av møtet 
 
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 2018) 
 
Sak 8/18 Aktivitetsdag for AOSK 
Siw sender ut invitasjon til kretsens klubber om aktivitetsdag den 23. september i klatreparken Høyt og Lavt i 
Lillestrøm, https://hoytlavt.no/lillestrom. Tidligere skøyteløper Øystein Haugen kom med et godt pristilbud til 
kretsen. 
 
Sak 9/18 Aktiviteter i sommer og utover høsten 
Hurtigløp, kortbane, rulleskøyter 
Kortbane har hatt vellykkede treningssamlinger i Oberstdorf 4. -11. august med 8 løpere fra kretsen, og i 
Vänersborg 15. - 16. september med 12 løpere fra kretsen. 
Kortbanestevne 31. - 32. august og 7. - 9. september i Leangen, Trondheim. 
KM Inline ble arrangert søndag 10. juni Maxbo, Hvam, Skjetten. 
Rulleskøytestevne på Bjerkås-banen i Asker, inkludert familiedag, søndag 26. august. 
OSK arrangerer short track løp i Grüner hallen 6. - 7. oktober  

Kunstløp: 
OSK og OI har stevner i oktober 21. - 22. oktober på Jordal. 
Skøyteskolene er godt i gang, 8. august og 15. august. 
Gutteløftet 15. - 16. august i Sverige, der OSK stilte med en deltaker. 
NC Leangen, Trondheim 22. - 23. september, fire deltakere fra OSK og fire deltakere fra OI. 
Oslo Idrettslag arrangerer leier for kunstløpere i uke 40 på Jordal. 
Regionmesterskap for kunstløp 6. - 7. april  2019. 

Sak 10/18 Planlegge klubbledermøte for hurtigløp - finne KM-dato 
Styreleder sender invitasjon til klubbene for et klubbledermøte onsdag 10. oktober kl 18.00 på Peppes pizza i 
Stortingsgata.  
 
Sak 11/18 Søknad fra Skøytemuseet og fra Team-sprint øst 
Styret innvilget søknaden om støtte på 20 000 kr til skøytemuseet med en klausul om at skøyemuseet må vise til 
aktiviter. Styret har etter søknad fra leder i Team sprint øst, gitt 3 000 kr til hver av løperne Marius Bratli og Simen 
Kroken, begge fra Aktiv skøyteklubb. 
 
Sak 12/18 Styreleder informerte ang tildeling av idrettsmidler 2018, samt søknad til lotteri- og stiftelsestilsynet at 
Bingomidler søknaden er sendt, og at kretsen har fått midler fra Akershus idrettskrets. 
 
Sak 13/18 
Nestleder og styreleder vært i møte med Byrådet i Oslo kommune 1. juni. Flere fra kretsstyret deltok på 
ledermøtet for NSF 1.- 2. juni. Tidligere medlem av styret, Tom Pettersen har påtatt seg å delta på 
banefordelingsmøter fremover 
 
Sak 14/18  
Gikk igjennom budsjettet 
 
 
 
Nesodden, 4. desember 2018 
 
 
______________________________________ 
(Underskrift av referent) 


