
Styremøtereferat for Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK)

Agenda

Dato: 8. mars 2022 kl. 19.30

Sted: Nettmøte

Deltakere: Herbert, Gerrit, Marte, Hege, Vidar og Kirsti

Fravær: Tore og Siw

Fast pkt 1. Åpning av møtet v/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: 3. november 2022

Sak 22/25 Økonomi
Søknad på idrettsmidler 2022 er sendt inn.

Sak 22/26 Økonomisk støtte/innkomne søknader:
Det har kommet inn 9 søknader om økonomisk støtte. Styret gikk gjennom
søknadene, og alle ble godkjent. Se egen oversikt.

Sak 22/27 Kretstinget 2022.
Dato for kretsinget ble satt til 4. mai 2022 kl. 18, på skøytemuseet, Frogner stadion.

Fordeling av oppgaver til årsberetningen. Forslag:
Siw - Asker skøyter + kunstløp
Tore - OSK skøyter/kortbane + kunstløp
Hege - Aktiv sk  + autorisasjonsrådet
Vidar - Skøyteklubben Lørenskog + Eidsvoll
Marte - Romerike kunstløp + Follo kunstløp
Gerrit - Veteraner + styrearbeid
Renate - Nesodden + Roller Derby + ispigging + styrearbeid
Kirsti - OI - kunstløp + Jar, Bærum
Herbert: budsjett, regnskap + kontakter revisorene

Sak 22/28 Evaluering av sesongen: Klubbledermøte for hurtigløp og kunstløp utgikk
pga. Covid-19. Vi prøver igjen til høsten 2022. OSK arrangerer KM - hurtigløp, som
samkjøres med Siste Indre på Frogner Stadion 12. mars 2022.



Sak 22/29 Informasjon om ulike møter fremover: Isfordelingsmøter,
samarbeidsmøter i Viken, oslo idrettskrets`ting og Viken idrettskretsting.

Oslo idrettskretsting: Oslo Idrettskrets’ ting avholdes 15. juni 2022. Ullevål stadion.
Renate deltar.

Samarbeidsmøtet i Oslo idrettskrets ble avholdt på dagtid som gjør det
utfordrende å delta på. Ingen fra AOSK deltok.

Isfordeling: Oslo idrettskrets, onsdag 16. mars 2022 kl. 15.00.
Oslo Idrettskrets inviterer til infomøte om fordelingsprosessen for sesongen
2022/2022. Møtet vil finne sted på Meet Ullevaal. Informasjon fra kommunen: Nye
anlegg, rehabiliteringer, andre forhold som vil påvirke rammene for fordelingen.
«Nabolagsklubber» og aktiv fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg.
Renate deltar.

Viken idrettskrets planlegger samarbeidsforum med særidretten, som skal holdes
digitalt (MSTeams) 4. april. Ingen fra AOSK kan delta.

Norges skøyteforbund, ledermøte 6.-7. mai 2022, Sjølyst, Oslo. Renate deltar.

Viken idrettskretsting: Lørdag 11. juni kl. 11 -15 2022, Quality hotel Fredrikstad.
Renate deltar.

Sak 22/30 Forsalg Hederspris. Etter godt begrunnede innspill fra klubbene deles det
ut tre hederspriser på kretstinget til: Siw Njåtun, Sven-Åge Svensson og Kjell Rune
Kristiansen.

Sak 22/31 Eventuelt: Renate informerte om utfordringer Follo kunstløpklubb har i Ski
ishall med bla. hockeyutøvere som slår på beskyttelsesglasset med køllene og
skremmer dermed kunstløpere som er utpå isen. Det viser seg at dette er
utfordringer også andre klubber har. Det oppfordres å ha dialog med hockeytrenere-
og utøvere, og forklare at bankingen på glasset skremmer og forstyrrer de som er på
isen, og i verste fall kan det føre til fall/skader hos kunstløpere som blir forstyrret midt
i et hopp.


