
 

 

Referat MRSK Styremøte 4, 02.05.2022, kl. 1930-2130   

 

Tilstede:  Anne Cathrine Enstad, Anniken Hjellbakk Hole, Helge Gautvik, Ingrid Kjølseth, Knut 
Inge Orset, Per Skoglund (HKK), Renate S. Kaldhussæter (AK), Ivar Øyen, Stig Aambø 

Forfall:  Svein Leon Aure, Carl Gunnar Orset 

 

Sak 1: Informasjon fra Kretsledermøter. 

Anne Cathrine orienterte om saker som har vært behandlet i NSF-Kretsledermøtet. NSF v/ Skistyret 
arbeider med – og følger opp 32 forbedringspunkter som Evalueringsutvalget kom frem til i sin 
rapport. Alle 32 punktene er enten fulgt opp – eller er i prosess.  

Spesielt «Hoppsaken» tar mye tid og energi sentralt i organisasjonen, og i flere skikretser. MRSK 
Styret har valgt å ikke engasjere oss i saken, og gitt Skistyret tillitt i arbeidet med rapporten. Hopp/ 
Kombinert-komiteen vår har også valgt å ikke engasjere seg i «Hopp-saken». 

 

Sak 2: Skiklubbutvikler i MRSK 

Saken vedr. ansettelse av Skiklubbutvikler i MRSK har vært diskutert i tidligere møter. Stig orienterte 
kort om bakgrunnen for saken, og om hvordan stillingen skal finansieres. NSF Skistyret bevilger kr. 3 
mil og skikretsene bidrar med kr. 2 mil. MRSK sin andel inn i «spleisen» som alle skikretsene bidrar i, 
er kr. 85 000 pr. år over 3 år. Midlene tas fra MRSK sin Egenkapital. I arbeidet med skiklubbutvikler 
har vi skissert et behov og ønske om en stilling i str. 30-50%. Det vil dekke vårt behov, og er samtidig 
det MRSK har muligheter til å finansiere. 

En generell stillingsinstruks er utarbeidet fra NSF, og her er det muligheter for kretsvise tilpasninger 
etter behov. MRSK Styret ønsker bl.a. at vår Skiklubbutvikler skal engasjere seg mot skoler og SFO – 
for å utvikle tilbudet skolene gir sine elever f.eks. i forbindelse med skidager. 

Styret diskuterte om MRSK burde ansette èn person i 50% stilling, eler om flere unge ressurspersoner 
kunne engasjeres i mindre stillingsbrøker. Styret ble enige om å gå for èn Skiklubbutvikler. 

MRSK trenger ikke lyse ut stillingen, og har innledet samtaler med Nils Erik Ulset vedr. stillingen. Nils 
Erik har nettopp lagt opp som aktiv Para-Skiskytter, etter Paralympics i Beijing i vinter. Nils Erik har 
også en lang langrenns-karriere bak seg med bl.a. Gull i Paralympics.  

Nils Erik jobber i dag i M&R Idrettskrets i 50% stilling. Stig har startet en dialog med Idrettskretsen for 
å se på hvordan MRIK og MRSK best kan løse et 100% engasjement. 

 



Vedtak:  

MRSK vedtar å bevilge midler til å engasjere Skiklubbutvikler i 50% stilling over 3 år, med oppstart 
sommeren 2022. MRSK ønsker en Skiklubbutvikler som kjenner skisporten fra A til Å, og som har 
kunnskap om utvikling av unge utøvere. MRSK Styret ønsker å engasjere Nils Erik Ulset i 50 % stilling. 

 

Sak 3. NSF-Skitinget – og Fagmøter i Molde  

Uke 23, 08-12 juni avholdes NSF Vårmøter i alle grenene, og Skitinget ved Scandic Seilet Hotel i 
Molde. MRSK er vertskap for NSF – og hele Ski-Norge disse dagene. Med vertskapsrollen følger noen 
«forpliktelser» for oss. Disse er tidligere omtalt, og Styremøtet behandlet hvem som ville delta på de 
ulike dagene, og hvem som kan hjelpe til spesielt under fredagskvelden.  

• 08.06: Middag med NSF Skistyret m/ gjester – v/ Skarstua kl. 2000 
• 09.06: Grenmøter i Langrenn og Alpint 
• 10.06: Grenmøter alle grenene + «Vår» kveld med middag etc. for alle deltagerne. 
• 11.06: Ting + Tingmiddag 
• 12.06: Ting 

 08.06. 09.06. 10.06. Kveld 11.06. Tingmiddag 12.06. 
Anne Cathrine x x x x x x X 
Anniken    (X)  (X)  
Ivar x x x x x x X 
Helge x x x x x x X 
Ingrid x  x x x x X 
Knut Inge    X    
Carl Gunnar/ HKK CG  Per CG    
Svein Leon/ AK  x x x    

 

• Lars T. Hatlehol fra MRSK HKK – stiller på NSF Hoppmøtet 10.06. 
• HKK melder inn om noen fra HKK blir med under Tingmiddagen. 
• AK melder inn om noen fra AK stiller onsdag og under Tingmiddagen. 

Til «vår» kveld – fredag 11.06. må vi stille/ organisere alt vedr. middagen ved Aker Stadion. Stig har 
innhentet hjelp fra M&R Idrettskrets, som stiller med 4 personer. Anne Cat. har engasjert sin søster 
Olaug som «ansvarlig». Ut over dette trenger vi at alle i Styret bidrar under kvelden, spesielt til 
rydding underveis mellom måltidene, og etter at kvelden er slutt.  

 

Sak 4. Gren 

Ingen spesielle Gren-saker ble tatt opp. «Vårmøter» grenene våre hadde før koronaen, ofte på tvers 
av gren, med et faglig tema + treningsøkter for utøvere, forsøkes å arrangeres til høsten. Grenene 
tilskrives om aktuelle datoer.  

 

 

 



Dato for neste Styremøte er ikke satt. 

 

Referent 

Stig, 03.05.2022 

 


