
Referat fra styremøte i Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK)  29. oktober 2019 

Sted:  Wang kl. 18 

Deltakere: Lars Martin, Kirsti, Siw, Gerrit, Herbert, Mari og Ingar.  

Fravær:  

Fast pkt. 1. Åpning av møtet: Renate. Ønsket Lars Martin velkommen AOSK. 

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: 19. mars 2019. Godkjent. 

Sak 19/12 Søknad fra Marius Bratli om økonomisk støtte på 15 000kr til egenandeler, 

samlinger for satsningslaget. Se vedlegg. Styret behandlet søknaden og støtter Marius med 

5000kr.  

Sak 19/13 Søknad fra Skøytemuseet om støtte pålydende 20 000kr. Se vedlegg. Styret 

behandlet søknaden og støtter skøytemuseet med 10 000kr. 

Sak 19/14 Lage retningslinjer med søknadsfrist og satser for økonomisk støtte til 

enkeltutøvere og publisere dette på nettsiden.  Gerrit og Herbert jobber videre med dette. 

Sak 19/15 Ny søknadsrunde for Idrettsmidler har startet igjen. Frist for Idrettsmidler 2020 

er 01.12.2019.  Dvs. at styret må sette opp en årsplan med budsjett for 2020. Konkrete 

tiltaksplaner med budsjett innen trenings- og instruksjonsvirksomhet blant barn/unge/eldre. 

Årsplan og budsjett ble gått igjennom på styremøtet. Renate sender inn søknad med 

nødvendig dokumentasjon.  

Sak 19/16 Informasjon om Valle Hovin og Frogner stadion. Det blir ikke is på Valle 

kommende sesong. All isaktivitet i Oslo blir på Frogner. Fordeling av istider er i gang.  

Sak 19/17 Kort referat fra klubbledermøtet + innspill til behovsplan, 9. september 2019. Det 

er OSK som skal arrangere KM for 2020. Forhåpentligvis blir KM arrangert samtidig med 

Siste Indre i mars. Kretsen fikk god tilbakemelding på aktivitetene som har vært arrangert i 

Heminghallen og klatreparken. Et forslag var å ha en kretssamling til Vennersborg. Det ble 

skrevet to godt utfyllende innspill til behovsplanen for hurtigløp(H. Hagelund) og for 

rulleskøyter(Gerrit). Oslo Rollerderby har sendt inn eget innspill.  

Sak 19/18 Eventuelt. Ingen saker. 

 

 

 

 

 

 


