
 

Referat fra Styremøte 1, 2019-2021 

Sted:   Idrettssenteret-Molde, 26.08.2019. kl. 1800 - 2100 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Trond Sættem (AK), Carl 
Gunnar Orset (HKK), Ingrid Kjølseth (TK), Petter Myrset (LK), Knut Inge Orset 
(Randoneeutvalg), Stig Aambø 

 
Astrid ønsket velkommen til nye Styrets første Styremøte, og orienterte om Styrets 
sammensetning, møtevirksomhet, og de større arbeidsoppgavene som Styret behandler. 
Deretter fulgte en presentasjonsrunde av Styremedlemmene. 
 
 
Sak 2:  Kort Gren-status 

Telemark:  Starter ny sesong med «Kick Off» helgen 13-15 september, med 
Kjetil Søvik som trener. Kretsen har små miljøer innen telemark, men 
gjennomfører jevnt med treningssamlinger i kretsregi for alle utøverne. MRSK 
har tre utøvere på Telemark-landslag kommende sesong. Kjetil Søvik og Lars 
Berge (Landslagstrener) engasjeres som trenere på våre krets-
treningssamlinger. 
 
Hopp og Kombinert:  Spjelkavik IL åpnet sist helg sitt hoppanlegg 
«Vikabakken», med treningssamling over to dager pluss flott åpningsprogram. 
Vikabakken blir et viktig rekrutteringsanlegg – og område for kretsen. 
Rekrutteringsarbeid er fokusområde for HKK, og SUM-modellen benyttes. HKK 
vil ha sitt første komiteemøte med det første. For våre mest aktive utøvere 
(fra 14 år til Junior) er det «full rulle», med sesongoppkjøring. MRSK har 6 
utøvere (1 x hopper og 5 x Kombinertutøvere) inne på ulike NSF-satsingslag.  
 
 
Randonee: MRSK er kjent som en «arrangør-krets», og var bl.a. arrangør av 6 
av 8 NC-renn i Randonee sist sesong. Det er først og fremst Romsdal 
Randoneeklubb og Todalen IL – Kårvatnmiljøet, som er mest aktive og har 
klubbaktivitet. Ut over dette er det mest enkeltutøvere som er konkurranse-
utøvere i Randonee her i kretsen. Randonee ønsker å ha mere fokus på 



rekruttering kommende sesong. Det er unge utøvere som deltar på samlinger 
og renn, og Romsdal Randoneeklubb inviterer helgen 27-29 sept. til samling 
for ungdom i Isfjorden. Kretsen har bl.a. to unge utøvere med i et 
satsingsprogram i NSF. Disse to utøverne er nå elever ved nystartet 
«Randonee-linje» ved Tingvoll vg. skole. Kretsen/ RR har også utlånsutstyr til 
unge utøvere som vil være med. 
 
Alpint:  Har flere små klubber, med har et veldig godt samarbeid mellom alle 
klubbene. Kretsen gjennomførte tre skisamlinger på Juvass før ferien med god 
deltagelse. AK har startet jobben med Terminlisten, og har den snart klar. AK/ 
Kretsen har tatt på seg å arrangere FIS-renn på Bjorli 21-24 november. Dette 
blir et samarbeid mellom klubbene som forhåpentligvis vil gi gode inntekter til 
alpint/ kretssamlingene fremover. 
 
Langrenn:  Storfjordlangrenn har gledelig mange deltagere denne sesongen, 
og hadde nylig treningssamling. Kretslaget har færre utøvere en tidligere, noe 
som vil gi LK noen økonomiske utfordringer siden inntektene blir lavere, mens 
utgiftene er omtrent de samme selv ved færre utøvere. Kretslaget skal ha 
samling i Molde 07-09 sept, samtidig med Team Veidekke Midt Norge sin 
samling. TVMN blir også med på første renn i rulleskicupen vår «Sport 1 
Tomra Rulleskicup» denne helgen. Cupen består av tre renn, hvorav 
«Trollstigen Opp» inngår som et av rennene. LK er i gang med sitt arbeide mot 
sesongen, og terminlistearbeidet er godt i gang. 
 
 

Sak 3:  Ansvar og arbeidsoppgaver i MRSK. 
Skjema med et oppsett av aktuelle ansvar/ arbeidsoppgaver ble sendt ut før 
møtet. Skjemaet ble kort gjennomgått, og er ment som en oversikt for 
Styremedlemmene og Komitelederne over hvilke ansvars - og 
arbeidsoppgaver som ligger til MRSK. Viktig at Styret og grenene fordeler og 
delegerer ansvarsområder til sine medlemmer, både for involvering/ 
motivering i kretsarbeidet, og for å avlaste Gren-lederne. 

 
 
Sak 4:  Handlingsplan 2019-21 

Kretstinget vedtok ny Handlingsplan, som ligger tilgjengelig på hjemmesiden 
vår. Her er mange Mål og Tiltak som grenene har meldt inn som sine 
satsingsområder. I tillegg er der mål og tiltak fra NSF-Strategidokument. 
Handlingsplanen er bygget på SUM-modellen, og er delt inn i satsingsområder 
som Utøver/ Rekruttering, Arrangement, Trenere, Anlegg. Hvert 



satsingsområde har mål og tiltak rettet mot alle nivåene til utøverne, fra 
«Aktiv start» til «Aktiv livet ut». 
Styret og grenene må gå gjennom vår nye Handlingsplan og prioritere mål og 
tiltak for denne to-års perioden.  
 

 
Sak 5:  Økonomi, gren-tilskudd og regnskap. 

Stig viste en enkel oversikt over egenkapitalen til MRSK og grenene. Grenene 
mottar årlige tilskudd fra Styret, og en andel av samarbeidsavtalen vår med 
Sparebanken Møre. Ny fordelingsnøkkel-modell ble vedtatt av forrige Styre, 
og er gjeldende fom. 2019. Regnskapsmessig har alle grenene «negative» tall i 
regnskapet nå, siden tilskuddene for 2019 ikke er overført enda. For mere 
informasjon om regnskapet er det bare å kontakte kretskontoret. 
   

 
Sak 6:  Kurs og Kompetansedag på Vestnes 21 sept. 

Styret/ grenene har tidligere blitt enige om denne dagen/ helgen – som felles 
Kurs/ Kompetanse-helg for alle grenene i kretsen. Målet er at det skal bli 
lettere å få deltagere til kurs når vi har en fast dag/ helg til dette. Stig 
orienterte om tilbakemeldinger/ ønsker fra Questback-undesøkelse som er 
sendt til klubbene, og viste et utkast til program for kursdagen.  

 

Sak 7:  NSF-Tinget 2020. Forberedelse/ arbeidsgruppe 
MRSK er tildelt NSF Tinget 2020, og tid og sted er 04-07 juni, ved Scandic 
Parken Hotel i Ålesund. Vårt hovedansvar som arrangør-krets er å planlegge/ 
gjennomføre/ finansiere middag ++ fredag 05 juni. Her vil det bli ekstra 
omkostninger for oss, som det er ønskelig å finne samarbeidspartnere/ gjester 
som kan være med å betale dette.  
Astrid foreslo at AU danner en arbeidsgruppe i dette arbeidet. Styret vil vente 
med oppstart av arbeidet til etter Fylkes/ Kommunevalget, i tilfelle Ålesund 
kommune får ny Ordfører. 
 

Sak 8:  Etikk i Skiforbundet. Hørings-svar fra NSF 
Astrid orienterte om saken, som har vært tatt opp og diskutert på 
Kretsledermøte sentralt. Saken ble diskutert i Styret, og Astrid vil formulere et 
forslag til svar fra MRSK som sendes Styret for evt. innspill. 

  

 
 



Sak 9:  Evt.   «Korte Kurs» 
Stig orienterte kort om arbeidet som bl.a. MRSK deltar i med å utforme 
kortere trenerkurs/ moduler i alle grenene, som kanskje vil gi flere kurs og 
kursdeltagere både her i MRSK – og nasjonalt. Det er ønskelig å «utdanne» 
flere Korte-kurs-kursholdere i flere grener i MRSK, som forhåpentligvis kan 
reise ut og besøke/ kurse klubbene. Stig følger opp dette arbeidet. 
 
 
 

Molde 29 august 2019. 

Referent: Stig 

  


