
 

Referat fra Styremøte 6, 2019-2021 

Sted:   Via Teams, 31.08.2020. kl. 2100- 22.30 

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

Forfall:  Geir Eide 
 
 
Astrid ønsket velkommen til styremøtet. Det er litt uklart hvor mange Styremøter vi har hatt 
i «Korona-tiden», men i alle fall to møter er gjennomført. 
 
Sak 1:  Referat fra siste Kretsladermøte 

Astrid refererte fra siste møte med Kretsledermøte i NSF. 
 
Sak 2:  Regnskapsrapport 

Stig presenterte status i MRSK regnskapet pr. 30.08. i Styret/ adm og i 
grenene. Regnskapsmessig er det negative tall i grenene, men dette skyldes at 
Kretstilskudd og tilskudd fra SBM for 2020 ikke er ført til grenregnskapet enda. 
Grenene ser ut til å ha god kontroll over grenregnskapene.   
 
Langrenn hadde et negativt resultat i 2019 mye pga. lavere inntekter til 
Kretslaget. Utgiftene til Kretslaget er ganske like med et lite eller stort 
kretslag, så færre utøvere på Kretslaget er uheldig for økonomien. For 2020 er 
det gjort besparelser for å komme i balanse.   
 
Stig vil lage prosjektrapporter til Langrenn, for lettere å ha kontroll på 
regnskapet i de ulike satsingsområdene.  

 
Sak 3:  Søknad om Stimuleringsmidler fra NSF 

Det er mulig NSF vil utlyse Stimuleringsmidler for å opprettholde/ stimulere til 
aktivitet i krets og klubb. Stig orienterte om et forslag til søknad fra MRSK 
vedr. en rekke klubbesøk i kretsen med fokus på aktivitet/ motivasjon og 
kompetanseheving. Vi har mange Kursholdere i kretsen som er klare til å 
bidra/ reise rundt. Komiteene ble oppfordret til å ta opp dette i komiteene i 
deres arbeid med bredde og rekruttering utover høsten.  



Sak 4:  Invitasjon til møte med Idrettskretsen 
MRSK Styret er invitert til å delta i MRIK sitt Teamsmøte med flere andre 
særkretser i fylket, om erfaringsutveksling vedr. smittevernreglement, 
aktivitet, samlinger, konkurranser mm. 

 
 
Sak 5:  «Runden» rundt i grenene. 

Randonee – har god dialog med rennarrangørene i kretsen, og er godt i gang 
med terminlistearbeidet. Det er forsøkt å ta hensyn til langrenn og skiskyting 
sine t-lister. Det er planlagt 4 x NC renn i MRSK med Trollheimen 
Fjellsportklubb, Todalen IL og Romsdal Randoneeklubb som arrangører. 
 
Randonee inviterer til Ungdomssamling i Molde og Rauma i september for 
aldersgruppen 12-20 år. Samlingen blir en dag i Molde og en dag i Isfjorden/ 
Åndalsnes. Koronarestriksjoner gjør at samlingen omgjøres fra nasjonal til 
Krets-samling, og overnatting droppes.  
 
 
Telemark -  har ikke kommet i gang enda med for-sesongen. Flere utøvere har 
sluttet, men det er noen utøvere fortsatt i Åndalsnes IF og i Eidsvåg IL. To 
utøvere er med i NSF’s Satsingsgruppe. MRSK har flere trenere blant 
landslagstrenerne, og vil koordinere sine samlinger med landslaget. 
Satsingsområdet lokalt i MRSK denne vinteren blir rekrutterings og skileik-
tilbud. 
 
Alpint: Kretsopplegget/ samlinger for spesielt U14 og U16 er godt i gang, og 5 
samlinger er gjennomført på Juvassbreen. (en samling i snøhallen i Lørenskog) 
Også U12/ 10 år har hatt en skisamling. Kretsen tilpasser og organiserer 
overnatting i henhold til korona-smittevernregler.Barmarkstesting (Iron Man) 
ble holdt i mai, og neste test er førstkommende helg. Terminlisten for 
kommende sesong er for det meste klar. Også for alpint er rekruttering av nye 
alpinister den store utfordringen. 
 
Langrenn – har hatt en normal oppstart tross Koronarestriksjoner. Kretslaget 
har vært samlet ved tre samlinger. En samling ble gjennomført som 
dagsamlinger, for å unngå overnatting under Korona-tiden. Også 
Storfjordlangrenn er også godt i gang med sesongforberedelsene. De 
tradisjonelle breddesamlingene i kretsen blir gjennomført også denne høsten i 
Stordal og Torvikbukt. LK har ingen konkrete kurs-planer for høsten. LK har 
organisert og satt i gang en rulleskicup i sommer/ høst over 4 renn – i 
samarbeid med Sport 1 Tomra. LK er spent på kommende rennsesong, som 



blir den første med fluorforbud. Videre er det usikkerhet vedr. større 
nasjonale renn denne vinteren pga restriksjoner på antall deltagere. LK vil 
vurdere å utvide Midt Norsk Mesterskap til også å innbefatte juniorklassen. 
 
Hopp og Kombinert – Av de eldre utøverne har to utøvere lagt opp, mens 
MRSK-utøvere ved Gråkallen Skiteam er godt i gang med oppkjøringen. HK-
komiteen planlegger en breddesamling på Knyken i september. Her er det 
gledelig at Spjelkavik IL (som jobber veldig godt med rekrutering) også blir 
med. Det er for tiden Spjelkavik IL som har aktivitet i kretsen. I Molde-miljøet 
er det dessverre litt «stille» for tiden. HKK vil snarlig kalle inn til møte for å 
starte terminlistearbeidet. Molde og Omegn IF skal også denne vinteren 
arrangere NC i Skarbakken.  

   
 
 

   
Molde 04.09.. 
Referent: Stig  


