
 

Referat fra Styremøte 7, 2019-2021 

Sted:   Via Teams, 07.12.2020. kl. 1900-2030 

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 
 
 
Sak 1:  Referat fra møte med NSF Skistyret 

Hovedsakene er for tiden Smittevernreglement, og økonomisk situasjon på 
bakgrunn av Covid-19. I tillegg jobber Skistyret med rapporten fra Org.utvalget 
vedr. Styrking av kretsene. Flere kretser har spilt inn ønske om å engasjere 
«skiutviklere» i xx stillingsprosent i kretsene, eller som en «spleis» mellom 
flere kretser, for å kunne jobbe med kompetanse og rekrutteringsarbeid ut 
mot klubbene.  Alle skikretsene er bedt om å melde inn kommentarer og 
behov, og Astrid refererte fra MRSK`s innspill. 

 
Sak 2:  SBM-artikler 

SBM har ny logo og profil, og vi har derfor fått laget nye startnummerserier, 
beachflagg, portflagg til alpint, og Mål-portal. Alle grenene vil som tidligere ha 
egen startnummerserie, og x antall SBM og MRSK-beachflagg som rullerer 
mellom arrangørklubbene. Nye SBM-uttrekkspremier er også snart klare. Mål-
portalen + Lydanlegget ++ ligger i skikretstilhengeren (tilhengeren har også 
blitt omprofilert med ny SBM logo og nye bilder). Tilhengeren bookes som 
tidligere. 

 
Sak 3:  Regnskapstall pr. 07.12. 

Stig orienterte om regnskapet i grenene og Styret/ adm. pr. 07.12. Alle 
avdelingene har positive tall, og ser ut til å ha god kontroll på regnskapet. 
Styret/ adm. ser ut til å gå mot et overskudd i 2020. Covid-19 har gitt 
besparelser i regnskapet i forhold til reiser og møter.  
 

 



Sak 4:  Smittevernreglement 
Flere informative dokumenter er laget og finnes på vår hjemmeside. Her er 
informasjon vedr. smittevernprotoll for skirenn, risikovurdering, 
besøksregistrering mm.  
AK vi gjennomgå dette i med klubbene i et Alpinmøte før sesongen. LK ser på 
mulighet for et webinar med arrangørklubbene. 

 
Sak 5:  «Runden» rundt i grenene. 

Komitè-lederne informerte kort om status vedr. rekrutteringsarbeid/ 
samlinger – og oppstart for kretsrennene i alle skigrenene våre.  
 

Sak 6:  Eventuelt 
M&R skikrets fyller 100 år i 2020. Stiftelsesdato var 12.03.1921. Styret må se 
på hvilken markering vi skal – og kan ha i 2021. 
 

   
Molde 08.12. 
Referent: Stig  


