
  

 
       

Til: Styremedlemmer                                                               13. september 2021  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 13. september 2021, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, Øyvind Hansen, Steinar Øverås, 

Hanne Sætermo, Anne Merete Vars Larsstuen, Stine Haustreis 

Forfall: Kenneth Mikkelsen, Rune Tøllefsen, Siri Rydningen, 

Referent: Asgeir Moberg 
 

Sak 14/2021-2023 Referat fra forrige styremøte. 
Administrasjonen orienterte styret om hvor disse referatene legges ut.  
( https://www.skiforbundet.no/troms/om-troms-skikrets/referater/ ) 
Det er ikke kommet noen kommentarer til forrige referat som dermed godkjennes. 
 
Sak 15/2021-2023 Økonomi, og økonomirapport 
Asgeir orienterte om økonomien, og at overføringen av regnskapet til Oslo er gjort. Det 
gjenstår arbeidet med å få på plass rapport-systemet. Når dette er på plass vil nestleder i 
styret, LK-leder og administrasjonen har arbeidsmøte for å få på plass de beste rutinene for 
et fremtidig regnskap 
  
 
Sak 16/2021-2023 Jubileumsbok  
-Avtale er inngått med Lundblad Trykkeri.  
Avtalen er på kr 120.000, - i kostnader. Boka leveres i uke 48. 
-Status Søknader kommuner. Søknadene er ferdig, og de blir sent til Troms Fylkeskommune.  
 Sendes også til alle kommuner i Troms 
-Søknad er sendt til SPNN og Gjensidigestiftelsen på denne boka og også til jubileumsarrangementet 
 
Sak 17/2021-2023 Andre jubileumsaktiviteter 
Jubileumsfesten foreslås 27. november 
Hans Petter snakker med trykkeriet om det kan la seg gjøre å få boka til denne boka 
Det jobbes også ut effekter til 100-årsjubileumet 
 
Sak 18/2021-2023 Høstmøter, grener 
Styret går inn for at det ikke blir felles høstmøte i år. Men grenene oppfordres til å arrangere 
grenvise møter. 
Langrenn har signalisert at de vil ha sitt møte i november 
 
 
  



Sak 19/2021-2023 Aktivitet grener 
Hopp:  
Har startet innetrening og aktivitet i plastbakkene i Tromsø 
Det er og avholdt et trenerkurs i Tromsø 
Planer om å få hopprenn-terminliste på plass. Og i år skal ikke rennene bare avlyses, de skal 
forsøkes utsettes til andre tidspunkter om de ikke går å avholde på terminfestet dato. 
 
Randonee: Aktiviteten tar seg opp, det er startet med treninger. Interessen er økende og det 
snakkes om nye klubber i bl.a. Finnsnes-området. I Tromsø-området er interessen allerede 
ganske stor. 
 
Sak 20/2021-2023 Ansettelse adm. sjef i skikretsen 
Ni søknader er mottatt. Prosessen er i gang og intervju-prosessen. Regner med å være ferdige 
med 1.gangsintervjuene i denne uka. Satser på å få prosessen ferdig før utgangen av 
september 
 
Sak 21/2021-2023 Marked – sponsoravtale hele Skikretsen? 
Arbeidet med markedsaktiviteter har for skikretsen ligget svært lavt.  
Styreleder ber at styret tenker på dette, og saken vil bli tatt opp igjen i et senere møte. 
 
 
Sak 22/2021-2023 Idrettshelga 21, Tromsø 29.-31. oktober 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/  
Troms Skikrets styre oppfordrer både styre-, grener og klubber til å delta i denne helga. 
 
Sak 23/2021-2023 NSFs arrangement- og anleggseminar, Oslo 22.-24. oktober 
Styreleder oppfordrer resten av styre å sette seg inn i programmet på dette seminaret. Og 
eventuelt melde seg på for deltakelse her.  
Samtidig med dette seminaret arrangerer også en del grener sine høstmøter. 
Viktig og melde seg på i rett tid til disse seminarene og høstmøtene 
 
 
Sak 24/2021-2023 Tilbake til idretten 
Skiidretten har ikke vært veldig aktive med å lage arrangement i denne sammenhengen. Det 
er og stilt en god del midler til disse tiltakene og klubber og ledere i Troms oppfordres til å 
lage aktiviteter i denne kampanjen 
 
Sak 25/2021-2023 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
Møtet hevet kl 21:15 
 


