
Akershus og Oslo skøytekrets.-AOSK 

Styremøte Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) 

Møtereferat 

Dato:  13. november 2018 kl 18.00 

Sted:  Wang toppidrettsgymnas 

Deltakere:  Ingar Lae, Thor Andre Bjerkhaug, Herbert Kristoffersen, Siw Njåtun, Mari Gjengedal 

Bakken 

Fravær: Kirsti Høiseth og Gerrit Middelkoop 

 

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 møte 20. august 2018 

 

Sak 15/18  Søknad om tilskudd til idrettsformål fra Akershus fylkeskommune 2019 

Frist for innsendelse av søknad om tilskudd til idrettsformål er 1. desember 2019. Søknadens innhold 

er: årsplan og budsjett for 2019, som styret satte sammen, regnskapet ble gått igjennom av styret, 

årsmelding og signert revisjonsrapport.  

Renate sender inn søknaden. 

 

Sak 16/18 Informasjon om baneforholdene på Frogner stadion og Valle Hovin 

Frogner stadion: 6. november var Christian Pedersen, OSK, Espen Riktor, Gerrit Middelkoop og 

Frode Eidsmo i møte med Kathrine Godager Nordby, BYM, samt banemannskapet på Frogner stadion.  

Frogner stadion vil som kjent kun ha en 250 m bane sesongen 2018/2019. Dette fordi søndre sving 

mot Kirkeveien må brukes som snødeponi under byggeprosessen av Frogner Ishall, samt mangel på 

sikringsputer. 250m banen blir definert med kjegler og tau. Det ble enighet i følgende treningstider for 

hurtigløp/kortbane sesongen 2018/2019: Mandag kl 20.00-22.00, Onsdag kl 17.30-18.30 og kl 20.00-

22.00, Lørdag og søndag kl 10.00-11.30.  

Valle Hovin: blir stengt i to uker grunnet problemer med sviktende kjøleanlegg. Rørene på Valle 

Hovin er fra 1961. Det har kommet ønske om å sette sammen en arbeidsgruppe ang 

anleggssituasjonen. Renate kaller inn til et møte ang anleggssituasjonen i Oslo. 

 

Sak 17/18 Hjemmesiden til AOSK 

Styret ble enige i at referater, protokoller etc kan legges ut på AOSK.org. Espen Riktor, LIK har sagt 

seg villig til å adminstrere nettsiden til AOSK. E. Riktor har fått mandat av styret til å flytte over 

domene og e-post m.m. Klubbene i kretsen må informeres om at hjemmesiden til kretsen blir operativ 

igjen. For innsending av kretsensaktiviteter, resultater o.l. sendes til post@aosk.org. 

 

Sak 18/18 Ang årsmelding for skøytekretsen 

I følge § 12 i lov normen for særkretser skal året følge kalenderåret. Dette gjelder for regnskap og 

årsmeldingen. Dvs at på neste kretsting, vil årsmeldingen som blir fremlagt gjelde for året 2018. Styret 

må innen den tid gjøre de endringene som ble påpekt under kretstinget 2018, samt supplere og 

revidere. 

 

Sak 19/18 Frogner ishall 

Byggestart med åpning av Frogner ishall er 21. november. Ingar og Renate deltar på åpningen.  

 

Sak 20/18 Søknaden fra OSK om støtte til kretssamling for hurtigløp i Vikingskipet, der kretsen 

dekker inngangsbilletten ble godkjent. 

 

Nesodden, 4. desember 2018 

 

______________________________________ 

(Underskrift av referent) 


