
Styremøte Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK)

Agenda

Dato: 8. juni 2022 kl.18, uke 23

Sted: Sonia Henie ishall, ved Frogner stadion.

Deltakere: Marte, Hege, Elias, Kristin, Herbert og Renate.

Fravær: Siw, Tom og Vidar.

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: 8. mars 2022

Sak 22/32 Velkommen til nye styremedlemmer Elias Christensen, Oslo Skøiteklub (OSK),
kunstløp. Kristin Slørdal, Oslo idrettslag (OI), kunstløp og Tom Nilsen, Skøyteklubben
Lørenskog, hurtigløp.

Sak 22/33 Renate ga et kort referat fra kretstinget. Protokoll har blitt underskrevet(legges ut
på hjemmesiden), samt årsberetning og regnskap.

Sak 22/34 Søknad om økonomisk støtte. Styret har vedtatt å gå fra tre søknader til to
søknadsfrister. De nye søknadsfristene blir 1. april og 1. november. Renate sender påminnelse
til klubber i kretsen om søknadfrist med informasjon om kun 2 datoer for søknader heretter.
Herbert har laget en oversikt over søknadene som sendes ut til styret i forkant av styremøtet.
Styret gikk gjennom søknadene. Det var en søknad som fikk avslag grunnet at løper allerede
har fått stønad fra AOSK for året 2022. Styret godkjente de andre innkomne søknadene. Se
vedlegg.

Sak 22/35 Søknader og rapporteringer. Renate har sendt inn søknad 1. juni, om kommunale
bidrag særkretser og regioner i Oslo i regi av Oslo idrettskrets. Renate gjør endringer av
styresammensetningen i Brønnøysundregisteret. Renate har sendt inn informasjon om
regnskapsrapportering for 2021 til Lotteri-og stiftelsestilsynet. Renate sender inn søknad for
Akershus og Oslo Skøytekrets om momskompensasjon for regnskapsåret 2021, med
søknadsfrist 15. august 2022 til Norges idrettsforbund.

Sak 22/36 Isfordeling. Renate informerte fra isfordelingsmøtene som har vært med Oslo
Idrettskrets. Para-idretten er tildelt i første omgang en time i Sonia Henie ishall.
Kunstløpsklubbene i Oslo er fornøyde med isfordelingen etter dialogmøter klubber /brukere
av Sonia Henie ishall. Oslos Idrettslag (OI) kom med innspill med at når Jordal
Ungdomshallen åpner igjen etter renovering ønsker kunstløp mer istid der.



Sak 22/37 Kretssamling for alle isidrettene i AOSK. Helgen 27.- 28. august ble foreslått som
en helg der kunstløp ikke har noen stevner ol. på terminlisten. Kunstløpsrepresentantene i
styret kontakter sine klubber, og Renate kontakter hurtigløpsklubbene, for å høre om  denne
foreslåtte helgen kan passe for både kortbane/hutigløp + kunstløp. Samlingen vil være i Sonia
Henie ishall, samt på kunstgresset til Frogner stadion.

Sak 22/38 Klubbledermøte for hurtigløp og kunstløp. Det avtales nærmere om behovet for
dette.

Sak 22/39 Oslo Skøiteklub har arrangert NM/LM for kunstløp 2.-3. april.Tore, Marte og
Kirsti representerte AOSK, og kunne fortelle at det var super stemning i Sonia Henie ishall,
og at det var veldig kult og proft med live streaming, samt at det var høyt nivå i toppen.
Kretsens kunstløpere gjorde det veldig bra med flere norgesmestere som Frida Turidsdotter,
senior, Asker og Oda Tønnesen Havgar, junior, OI. Ida Vamnes, junior, Asker tok bronse.
Pernille With, Asker ble Landsmester i klassen Novice A. Vedlagt lenke med omtale fra
Norges skøyteforbund.

https://www.skoyteforbundet.no/nyheter/2022/hoyt-niva-i-toppen-under-nm-lm-i-kunstlop/?f
bclid=IwAR2145JVRQNnOZsFR5O-XwDKZG5StTkCoP1c3QoRL8LLI3ePbXV3wkc4-Bk
&_gl=1*tof3y*_ga*NzM3NTg0ODEzLjE2NjMyMzcxOTY.*_ga_FYY91S696B*MTY2MzI
zNzE5NS4xLjEuMTY2MzIzNzg0My4wLjAuMA.

Oslo Skøiteklub arrangerte også NM/LM for kortbane der også para-utøvere deltok. Stevnet
er det største som har vært arrangert i Norge noen gang for kortbane. Med 86 deltakere
fordelt på alle klasser ble det gjennomført hele 132 heat i løpet av en hektisk helg. Kretsens
kortbaneløpere tok flere medaljer. Se komplette resultater i vedlagt lenke.

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1606/2022/4/12/resultater---nm-l
m-kortbane-2022---komplett.pdf?_gl=1*oqsuz1*_ga*NzM3NTg0ODEzLjE2NjMyMzcxOT
Y.*_ga_FYY91S696B*MTY2MzIzNzE5NS4xLjEuMTY2MzIzODcwMC4wLjAuMA.

Sak 22/40 OSK skulle ha arrangert KM - hurtigløp samtidig med Siste Indre på
Frogner Stadion 12. mars 2022. KM ble ikke arrangert, da isen smeltet på Frogner
stadion.
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