
Styremøte Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) 19. mars 2019 
Møtereferat 

Sted: Wang kl. 18 

Deltakere: Ingar, Kirsti, Mari, Herbert, Siw og Thor Andre 

Fravær: Gerrit 

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: 22. januar 2019 

Sak 19/11 Søknad fra OSK om økonomisk støtte til Fredrik Pedersen, uttatt fra NSF til 

deltakelse i Europa cup finale i kortbane 21.-24. mars 2019. Totalsum 6288 kr. Se vedlegg 

- Styret innvilget en støtte for opphold pålydende 5000kr, og oppfordret OSK om å søke OIK´s 

støtteordning om reisetilskudd punkt 4. 

Sak 19/12 Førstehjelpskurs for kretsen, Sverre Vangen, Aktiv følger opp dette. 

Sak 19/13 Dato for kretstinget er onsdag 24. april 2019 kl. 18.30. Skøytemuseet er leid. 

Forberedelser til tinget: 

a) Gikk igjennom regnskapet, signering av balansen - revisorer er kontaktet.  

b) Budsjettforslag; øke støtten til aktivitet. Kretsens klubber har vært flinkere til å 

arrangere aktivitet innad i kretsen. Administrasjonsposten økes pga. NSF Tinget, samt 

utgifter til opprettelsen av hjemmesiden. 

c) Årsmeldingen for året 2018. Oppgaver er delegert, og kunstløp, hurtigløp, kortbane, 

langløp og rulleskøyter sender sine beretninger til Renate som setter sammen 

årsberetningen. 

d) Valgkomité har blitt kontaktet. Nåværende styre kan tenke seg å sitte en periode til. 

e) Hedersprisen går til Allan Dahl Johansson for skøyteprestasjonene i sesongen 2018, og 

til Henning Hagelund for sin innsatts til "Is til alle - tak over Valle." 

f) Autorisasjonsrådet er kontaktet ang rapport for sesongen 2018. 

Sak 19/14 Skøytetinget 14.-16. juni 2019. Innsending av forslag/saker til behandling er 31. 

mars. Kretsen sender inn forslag til endring § Startberettigelse og konkurranseregler.  

Se vedlegg 

Sak 19/5 Isanleggsmøte, Idrettens hus på Ekeberg v/Kjetil Moberget, torsdag 21. mars 2019 kl. 

15:00. Ingar og Kjersti deltar på møtet. 

Sak 19/6 Info fra Norgs skøyteforbund v/Lise Røsto Jensen ang søknad om medlemskap fra 

Oslo kunstløpsklubb IL til Norges idrettsforbund/Norges skøyteforbund ikke innvilges. 

Se vedlegg 

Sak 19/7 Info fra idrettsforbundet v/Runar Sveen; Frivillighetskonferansen 9. mai 2019. 

Temaet er puslespillet Viken: brikkene legges nå-hjelp oss å forme fremtiden. Påmelding.  

Se lenke: 

https://docs.google.com/forms/d/1KmltLrzg5mJvI56Db7l2Li4qMy1Kph0GctUaSWeoO5o/view

form?edit_requested=true 

Sak 19/8 Brev fra valgkomiteen i Viken idrettskrets er sendt ut til kretsens klubber. Se vedlegg  



Sak 19/9 Oslo idrettskrets(OIK): frist for å søke om kommunale bidrag gjennom Oslo 

idrettskrets er 30. april 2019. Renate sender inn søknad. Se vedlegg 

Sak 19/10 Fagbladet idrett og anlegg ønsker å selge abonnement til kretsen. Pris pr år 600kr 

eksl. mva., (750kr inkl. mva.). Utkommer 7 ganger per år. Styret takket nei til abonnementet. Se 

vedlegg 

Ekstraordinært styremøte 24. april 2019 

Sak 19/11 Søknad fra Asker skøyteklubb, kortbane om støtte på 10 000,- til kortbanesamling i 

mai 2019, innkommet til styret 30. mars ble styrebehandlet 24. april. Styret stiller seg positive til 

kortbanesamlingen som støttes med den angitte søkesummen. 


