
 

Referat fra Styremøte 1, 2015-2017. 

Sted:   Idrettssenteret, Molde, 24.08.2015. kl. 18.30 – 20.30 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Frode Børstad, Nils Henrik Johnson (H-K/K), Nils Magne 

Dahle (TK), Torstein Tafjord (AK), Stig Aambø 

Forfall: Anniken H. Hole, Roar Lervik (LK) 

 

Sak 1:   Rapport fra grenene. 

Hopp/ Kombinert har ikke hatt noe møte enda i den nye komiteen. Flere 

utøvere fra kretsen har deltatt på hopp/ kombinertskoler i sommer, bla. I 

Midtstua og Granåsen. 3 kombinertutøvere på Skigymnas kommende sesong, 

vil bli spennende å følge.  

Molde og Omegn IF vil muligens bli forespurt om å arrangere NM Kombinert 

til vinteren. 

 

Alpint har komitemøte 08.09. hvor konstituering er på agendaen. Ingen 

kretstiltak i sommer, men flere klubber har vært på skisamlinger. Særlig 

Rauma Alpin og Ørsta/ Volda alpin er aktive. Barmarksamling i Volda i 

september redusert fra helgesamling til dag-samling pga. liten påmelding. 

Rauma Alpin tildelt Hovedlandsrennet i alpint til vinteren. 

   

 Telemark har tre utøvere på Landslag (WC/ EC). Ikke hatt noen kretssamlinger 

enda. Anskaffer kanskje en «event-tilhenger» med skiutstyr til prøving for nye 

utøvere. Ønskelig med NC helg i kretsen til vinteren. Åndalsnes IF er klar som 

arrangør. Eidsvåg IL er ønsket som arrangør samme helg. 

 

Langrenn har ikke hatt LK møte enda. Flere klubber i gang med 

barmarkstrening/ rulleski, og både Storfjordlangrenn og Kretslaget vårt har 

gjennomført treningssamlinger. Trollstigen Opp arrangeres 20 sept, og 

planleggingen av rennet er godt i gang. 

 

 

 



Sak 2:  Møteplan 2015 

Forslag til møtedatoer ble sendt ut før møtet, og følgende datoer er satt: 

19.10 

30.11 

Det kan bli aktuelt å fremskynde møtet 19.10. Evt. kan AU samles. 

 

 

Sak 3:  Oppsummering/ evaluering av Fagdag/ Tinget 

Vi har fått flere positive tilbakemeldinger på Fagdagen. Treningsøktene i 

Turnhallen var positive og vellykkede. Foredraget med Torvik var også veldig 

bra. Meget godt oppmøte (90 personer innom i løpet av dagen), noe som er 

sjeldent. Styret hadde ønsket at Torvik kunne utnyttet kompetansen/ 

erfaringene til Sebastian F. Solevåg 0g Arild Monsen bedre i foredraget. 

 Ved senere Ting, må prisutdelingene gjøres når flest mulig er tilstede. 

 Styret vurderer om møtested kan legges til Sunnmøre 

 Styret er enige i at et av grenenes høst/ vårmøtene blir felles. 

 

 

Sak 4:  Ansvarsområder/ forventninger som Styremedlem. 

Saken ble diskutert, og det ble enighet om at grenlederne har nok med å følge 

opp ansvarsområdene i egen gren. Grenene rapporterer til Styremøtene vedr. 

satsingsområder. Styremøtene skal også ha en oversiktlig oversikt over 

regnskap og økonomi i grenene. 

Styremøtene benyttes også til fordyping/ diskusjon om større felles 

satsingsområder. Eks: Anleggsutvikling, Sponsorarbeid etc. 

 

 

Sak 5:  Oppfølging av Handlingsplan 2015-17. 

  Vi har vedtatt ny Handlingsplan med en rekke satsingsområder – i alle grener.  

Styret ber grenkomiteene om å gjennomgå HP på første komitemøte, og 

prioritere hvilke områder/ tiltak som skal gjøres i 2015 og 2016, og tidfeste 

gjennomføringene. Komitemedlemmene tildeles ansvar på respektive 

områder/ tiltak, og Gren-leder rapporterer til Styret/ Styremøtene. 

 

Noen punkter i HP ble diskutert på møtet: 

 Sponsorarbeid: 

o AU evt. Styret utarbeider «tilbuds-pakke» som vi kan selge. Stig 

retter en henvendelse til Brunvoll AS i Molde.  

o Grenene diskuterer dette på første møte, og melder inn til 

kretskontoret aktuelle bedrifter som kan kontaktes. 

 



 Anleggsplan:  

o Forhøre oss hvordan dette gjøres i andre skikretser. 

 

 Arrangement:  (ikke diskutert på møtet. 

o Leder ønsker at grenene ferdigstiller terminlistene i september.  

 Utdanning:  

o Alpinkomiteen og Telemarkkomiteen kontakter studenter 

som hvert år gjennomfører trenerkurs ved Høgskulen i Volda . 

 Økonomi: 

o Budsjett 2015 i grenene presenteres på neste Styremøte. 

Danner utg. pkt. for Sponsorarbeidet vårt. 

 Organisasjon:  

o AK og H-K/K bør invitere sentralt komitemedlem (Anne 

Cathrine og Olav Magne) til egne komite-møter. 

 

 

 

Sak 6:  Regnskapsrapport pr. 01.08.2015 

Stig fremla oversikt over Styrets og Grenenes egenkapital, regnskapstall pr. 

01.08, og over grenenes tilskudd fra Styret i høst. (Vedlegg) 

Regnskapsrapport ble gjennomgått, og alle grenene har sunn økonomi. 

Kostnader vedr. Tinget, og innbetaling av garantisum til Team Veidekke 

Trøndelag, vil muligens gi et underskudd på Styrets konto i 2015. 

  (Vedlagt Regnskapsrapport) 

   

 

 

 

 

Molde 25.08.15 

Referent: Stig. 

 

  


