
  

 
       

Til: Styremedlemmer                                                               11. oktober 2021  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 11.oktober 2021, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, Øyvind Hansen, Steinar Øverås, 

Hanne Sætermo, Stine Haustreis, Siri Rydningen 

Forfall: Kenneth Mikkelsen, Rune Tøllefsen, Anne Merete Vars Larsstuen 

Referent: Hanne Kristine Kroken 
 

Sak 27/2021-2023 Referat fra forrige styremøte. 
Det er ikke kommet noen kommentarer til forrige referat som dermed godkjennes. 
Sakslista for møte godkjennes.  
 
Sak 28/2021-2023 Oppfølging av kretsens strategi 
Leder presenterte Troms Skikrets handlingsplan. Dette er et omfattende dokument hvor det 
kommer frem at styret har svært mange gjøremål i perioden 2021-23. For at styret skal 
komme seg gjennom hele planen må den periodiseres. 
Arbeidsgruppe bestående av Hanne Kristine, Hanne Sætermo, Kenneth Mikkelsen og Stine 
Haustereist skal sette seg sammen og lage periodiseringen.  
Resten av styret bes om å sette seg inn i handlingsplanen, og denne skal bli tatt opp på hvert 
møte fremover.  
 
Sak 29/2021-2023 Oppfølging økonomi 
Den siste perioden har det vært mye jobb med budsjetter, Sparebank avtale og 
fjorårsregnskapet. Det er god fremdrift, men ikke alle poster er helt i mål. Det gjenstår en 
jobb å få periodiseringen fra i fjor på rette poster. Asgeir viste frem malene for budsjett. 
Styret er fornøyd med det nye regnskapssystemet, og har god tro på at fremtidige rapporter 
vil være gode. 
Periodisert budsjett for resten av året kommer i løpet av kort tid. Det samme gjelder med 
sesongbudsjett for lagene. Det ser ut til at kretsen er likvid og vil gå godt gjennom sesongen.  
Fremover skal vi fakturere med en gang etter aktivitet.  
 
Sak 3o/2021-2023 Styresamling/helgeworkshop 
Ønske om fysisk møte for å finne ut hvordan styret skal utvikle skiidretten i Troms, gjennom 
tydeliggjøring av roller, handlingsplanen og økonomi. 
Alle på møtet stiller seg positivt til fysisk møte. Helst 12-13. november eller 19.-20.november. 
Hanne Kristine sender ut forespørsel og innkalling pr mail. 
 
 



Sak 31/2021-2023 100-årsjubileum 
Leder orienterte om trykkeri, utvidelser og om forfatter som betaler siste utvidelse på 
50 000kr fra eget honorar. Boka skal være klar innen 27.11. 
Hanne Kristine og Hans Petter setter seg sammen for å finne løsning på hvordan vi skal selge 
boka.  
Forslag til nå: 1. hver klubb må kjøpe 10 bøker som de skal selge til sin medlemsmasse/på 
renn/ lokale interesserte. 2. Ha stands på skirenn med vippskonto (Reistadløpet, NM...) 
Må sjekke om boka blir momspliktig. 
Styret vedtok at fysisk markering av 100-års boka gjennomføres 27-28.november 
  
Sak 32/2021-2023 aktivitet pr gren 
Langrenn 

- God aktivitet, komiteen er godt i gang med strukturert arbeid.  
- Jon Arne har hatt godt samarbeid rundt det økonomiske 

Alpin 
- Kretssamling på Juvass (videre til hallen pga forhold) i oktober.  
- En gjeng har vær i Levi. Åpent fra 8.oktober på fjorårs snø. 
- Tromsø har sendt en trener til Finnsnes. 
- Hans Petter skal ta opp kontakten med Lyngen. 

Hopp/kombinert 
- Åpnet to plastbakker, to små i Tromsø og Skjærhaugen. 
- Har hatt hopptrening en gang i uka fast, og helgehopp  
- Inne trening en gang i uka.  
- Hoppes hver tirsdag kveld (i Tromsø) 
- Hopp må få på plass komitémøter. 

Rando 
- Trenes en gang i uka, og det er planen videre også 
- Arrangere Tromsø Arctic skimo skal begynnes å planlegges snart (vårarrangement). 
- Skrives søknader for å få inn midler for å satse på ungdommen (samlinger). 

 
Det jobbes greit i alle grener og er aktivitet. 
Tar opp igjen på samlinga: fellessamling for ungdom i kretsen, alle grener. 
 
Sak 33/2021-2023 Hoppkonflikten 
Troms Skikrets har fått flere henvendelser angående hoppkonflikten i Norges Skiforbund.  
Styret bestemte at Hans Petter fremfører bekymringen muntlig på kretsledermøte. Utover 
dette forholder vi oss rolig, og venter med å sende brevet.  
 
Sak 25/2021-2023 Eventuelt 
Leder orienterte om ansettelse av Hanne Kristine Kroken som administrasjonssjef fra 
1.november.  
 
 
Neste møte 8.november 2021 
 
 
Møte hevet 21:55 
 


