Referat fra Styremøte 3, 2019-2021
Sted:

Idrettssenteret i Molde, 21.01.2020. kl. 1800 - 2100

Tilstede:

Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Bjørn Nord (AK), Per
Skoglund (HKK), Ingrid Kjølseth (TK), Petter Myrset (LK), Knut Inge Orset
(Randoneeutvalg), Erik Røste (NSF), Stig Aambø

Astrid ønsket velkommen til styremøtet, og ønsket spesielt Skipresident Erik Røste
velkommen. Møtet startet med en presentasjonsrunde.
Sak 1:

Høringsnotat fra Organisasjonsutvalget
Astrid refererte fra MRSK sin uttalelse til Høringsutkastet, og utdypet våre
synspunkter vedr. enkelte punkter i uttalelsen. Organisasjonsutvalgets
innstilling etter at merknadene er vurdert skal behandles på Skitinget i
Ålesund i juni 2020.

Sak 2:

Regnskapsrapport
Årsregnskapet 2019 er under avslutning, og det endelige resultatet foreligger
ikke enda. Det meste av 2019 bevegelsene skal nå være kommet inn, og MRSK
Årsregnskap 2019 ser ut til å gå mot et positivt resultat på ca. kr. 80 000.
Spesielt Alpint har solid overskudd, mest pga. inntekter fra FIS-renn i
november. De andre avdelingene; Styret/ Adm, HKK, LK, TK hadde mindre
over – eller underskudd.
Adm.sjef konkluderte med at resultatet for 2019 tilsier at størrelsen på
tilskuddene til grenene i 2020 følger vedtatte fordeling.
Det kom innspill på saker som Styret kan ta opp i neste møte:
1. Årsregnskap, og avsetting som Egenkapital i grenene
2. Deltageravgift for renn hvor grenkomitè er arrangør

Sak 3:

Aktivitetsrapport fra grenene
Langrenn: Gledelig stor deltagelse ved siste SBM Cup/ kretsrenn i Osmarka,
med 125 startende. Veldig positivt arrangement av Osmarka IL – med flott
sosial ramme. LK håper det blir nok snø i Valldal til å få arrangere
Langrennscross i SBM cupen.
Hopp/ Kombinert: Har dessverre måttet avlyse renn pga. lite snø. Fikk
gjennomført Telenorkarusell i hopp og kombinert i Skarbakken. Veldig positiv
start på sesongen resultatmessig. WC-deltagelse på Andreas Skoglund,
Ungdoms-OL deltagelse for Johan Fredriksen Orset, og 1-2 plasser til Rishi
Sæter i NC-Eliteklassen.
Alpint: Har hatt en godt og omfattende samlings/ skitilbud til kretsens løpere.
I snøfattige vintre er det Bjorli og Stranda som «redder» alpinsporten med
snøsikre anlegg. Alpint har arrangert alpinrenn etter planen så langt. Flere
sterke resultater i Kvalifiseringsrenn til Internasjonale barnerenn. Mathea
Stranden ble nr. 2 og 3, og er uttatt til Int. barnerenn. Frida Kaldhussæter fikk
3 og 4 pl. AK inviterer til og arrangerer fartssamling og SBM Cup i Super G
denne uken.
Randonee: Knut Inge presenterte Randoneesporten lokalt ved å vise film fra
Romsdal Rando i 2018, og informerte om aktiviteten, utbredelse og
utfordringer sporten har i forhold til arrangement, utstyr og rekruttering.
Telemark: MRSK har tre utøvere på Landslag. NC-rennene blir våre
telemarkrenn for kretsens løpere. Og de fleste reiser på disse rennene.
Vanskelig å lage egne samlinger da nesten alle lokale utøvere er på landslag
og/ eller NSF-satsingslag. Telemark har tilhengeren med utlåns-utstyr klar,
men har ikke fått kommet i gang med denne hittil i vinter. Har stor tro på
styrking av skileik og økt bredde i barneskiidretten, eksempelvis en nylig
gjennomført ‘Tele-camp’ på Geilo for yngre utøvere.

Sak 4:

Klubbundersøkelsen m.m.
Noen hovedtrekk vedr. MRSK i Klubbundersøkelsen ble presentert og
diskutert. 69 % av klubbene i MRSK som har svart på undersøkelsen har under
100 medlemmer. Det gir et godt bilde på at MRSK består av mange små
klubber. Svarene vedr. aktiviteten i klubbene er veldig positive, og tyder på at
det drives en god aktivitet – i samsvar med SUM-modellen. Videre ser det ut
som tilgangen til anlegg også er god. Mange har tilgang til skianlegg innen en
reisetid på 30 min. Mange klubber svarer at Nærmiljøanlegg er ønskelig.

I forhold til rekruttering er «konkurranse fra andre idretter» en
hovedutfordring, i tillegg til mangel på snø! Det er ikke så mange som svarer
at de ønsker snøproduksjonsanlegg, men det kan også være at de som liten
klubb – ikke har ressurser til å starte et så omfattende prosjekt.
Innen området Kompetanse og utdanning er det mange som mener kursene
er for omfattende, og reiseavstand til kursene er for store. Dette har MRSK
tatt tak i, og har nå kurstilbud som er korte, og som kan holde i klubbene på
kveldstid. Skikretsen har også kurset mange kursholdere til å følge opp dette.
Skipresidenten hadde på forhånd blitt utfordret til å si noe om hva som ligger i
«styrking av kretsleddet» sett fra NSF’s side. Det ble en fruktbar diskusjon der
ønsker og behov i skikretsens også ble formidlet.

Sak 5:

Molde 23.01.
Referent: Stig

Rekrutterings – og breddetiltak i grenene i februar
Denne saken rakk vi ikke å arbeide med. Adm.sjef anmodet alle grenene om å
«være på» inn mot klubbene slik at de er «rigget» og klare når snøen kommer,
og både intensivere gode tilbud og tiltak som er planlagt. Telenorkarusellrenn, Young Attacking Viking-renn, RAW-Air-samling, «Stikk UT Ski»-turer,
Rekrutteringsdager i telemark +++ er eksempler på aktivitet som kan motivere
og rekruttere barn i skisporten.

