
 

Referat fra Styremøte 2, 2015-2017. 

Sted:   Idrettssenteret, Molde, 09.11.2015. kl. 18.00 – 20.30 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Frode Børstad, Anniken H. Hole, Nils Henrik Johnson (H-

K/K), Nils Magne Dahle (TK), Torstein Tafjord (AK), Roar Lervik (LK),Stig Aambø 

 

Sak 1:   Rapport fra grenene. 

«Langrenn» har terminlisten klar. Tatt noe tid som normalt. Høstmøte med 

spennende program (Mental trening/ John Northug/ Skimesse) avholdes 

denne uken på Vestnes sammen med Sport 1.  

Veldig positive langrenns-reportasjer i Sunnmørsposten i det siste. 

Nytt denne sesongen er at det blir gule ledertrøyer i SBM cup og i 

Turrenncupen. SBM cup og KM er de desidert mest populære rennene, og alle 

rennene til vinteren innehar en av disse statusene. 

Arbeidet med Soner/ Soneaktivitet videreføres. Noe varierende aktivitet i 

sonene, men også noen som har veldig god aktivitet. 

Treningsgrupper: 

 Storfjordlangrenn fungerer godt, har ca. 20 utøvere 

 Team Nordmøre/ Romsdal ligger «brakk». Kun M.O.I. som aktiv klubb. 

 Kretslaget fungerer også meget godt, og har ca. 20 utøvere 

 

«Alpint» avviklet Høstmøte i Lom i Høstferien. 50 utøvere deltok på samlingen 

– over 4 dager. Rekruttering er en stor utfordring. Vi har færre alpinister en 

tidligere. AK starter opp en Rekrutteringscup til vinteren, først og fremst for 

de under 12 år. Et eget renntilbud i mars, når de eldre har «mesterskaps-

måned». Alle normale kretsrenn inngår som normalt i SBM-cup.  

Det er alpinaktivitet også på nordmøre, men ingen klubber er aktive i krets-

sammenheng (samlinger/ kretsrenn) 

Alpint har ikke noe kretslag denne sesongen, men klubbene samarbeider 

meget godt. Og «Klubbsamarbeidsamlinger» er vanlig hele sesongen. AK 

legger opp til noen åpne samlinger hvor eksterne trenerkrefter hentes inn. 

Rauma Alpin skal arrangere Hovedlandsrennet i alpint på Bjorli i mars. 

 



«Telemark» har investert i utstyrs-tilhenger som klargjøres i disse dager. 

Planen er å ha skiutstyr til utlån under aktivitetsdager/ events. Denne 

aktiviteten legges til områder hvor det finnes klubber som kan følge opp 

utøverne.  

Nye medlemmer i TK må «opplæres» i hvilke oppgaver/ ansvarsområder som 

ligger til TK. 

Telemark skal ha 2 x NC-bakke-telemarkrenn og 2 x NC-Fjelltelemarkrenn til 

vinteren. Skarvenrittet gjelder som NM i Fjelltelemark. Todalen IL arrangerer 

NM i Randonè til vinteren.  

Telemark har tre utøvere på landslag denne sesongen! 

 

«Hopp/ Kombinert» har hatt møte i sin nye komite – for begge grener. 

Nordmøre/ Sunnmøre/ Romsdal er representert i komiteen.  

Utøverne har hatt to samlinger (Knyken og Molde) med god oppslutning. Det 

planlegges videre en snøsamling før jul.  

Terminlisten er snart klar, og som normalt er det Stordal og Molde som har 

skirenn.  

Sesongstart på Beitostølen i november for våre tre utøvere på Skigymnas.  

Molde og Omegn IF arrangerer NM Kombinert og 2 x NC Hopprenn i mars. 

 

 

 

Sak 2:  Integreringskontakt Bjørn Inge Drabløs. 

Skikretsens Integreringskontakt – og medlem av NSF`s AU for Integrering var 

invitert til møtet, og ga oss en innføring i integreringsarbeidet. Bjørn Inge har 

solid erfaring både som trener og leder i kretsens integreringsarbeid, og som 

ansvarlig for NSF`s alpine prosjekter/ deltagelser internasjonalt. 

 

Det er et svært vanskelig arbeide å rekruttere funksjonshemmede og 

utviklingshemmede utøvere. Det krever som regel veldig ressurssterke 

foreldre. Det er ofte få utøvere – som er geografisk spredt i området, og som 

gjør det vanskeligere å samles/ få til et godt tilbud. NSF har noen nasjonale 

samlinger (bla. i Lillehammer), og det skal arrangeres et «NM» til vinteren for 

utv.hemmede.  

Alle klubber er positive til å integrere, og ønsker utøvere velkommen, men 

skirenn som er spesielt godt tilrettelagt må det informeres om i terminlisten. 

(tilkomst/ helning på trase mm.) 

 

Skikretsen vil ta noen initiativ denne vinteren både til Funksjonshemmede/ 

sit-skikjørere og utviklingshemmede utøvere.  

 



 

Sak 3:  Skipolitisk Dokument. 

Astrid orienterte om arbeidet med NSF`s Skipolitiske dokument, som også var 

oppe som sak på NSF-Høstmøtet. Dokumentets satsingsområder gjelder også 

skikretsene, og det er beskrevet en ansvarsfordeling mellom forbund/ krets/ 

klubb. Kretsene vil få en svarfrist til 10. februar med å uttale seg om 

dokumentet. (Dokumentet sendes ut 08.12.) Styret ber grenkomiteene om å 

sette opp komitemøte i januar for å gå gjennom de punktene som berører 

deres gren i krets. Styret behandler saken igjen på møte tidlig i februar. 

 

Sak 4:  Antidoping-tiltak i MRSK 

NSF har inngått en avtale med Antidoping-Norge om et tettere samarbeide. 

«Ren utøver» og «Rent Idrettslag» vil bli et satsingsområde fra NSF. Oppland 

og Vestfold/ Telemark skikretser er i gang med dette arbeidet. Vi bør til våren 

sette dette på agendaen i vår krets. Våre «Skigymnas-elever/ Kretslagsløpere 

bør signere «Ren utøver», og arrangører av større renn bør signere/ 

gjennomgå «Rent Idrettslag».  

Stig undersøker om vi kan få tilsendt bannere/ beachflagg etc. til NM 

Kombinert og HL-Alpint. 

 

 

Sak 5:  Team Veidekke Trøndelag. 

Roar orienterte om historikken i TVT – og vårt eierskap/ ansvar. Vi har ikke 

hatt utøvere med i TVT, og selv våre toppløpere i MRSK siste årene er ikke blitt 

tatt inn i TVT. MRSK måtte i å betale inn «bufferen»/ garantisummen på kr. 

50.000 pga. store underskudd i driften. MRSK og LK er ikke interessert i å 

betale ytterligere til TVT siden vi ikke har med løpere. Vi får svært lite tilbake – 

som medeiere. Til vinteren er vi lovet «smøre-tips» til èn person….. LK vil se på 

om det er ønskelig å være med videre i TVT. LK ønsker også å opprette et eget 

senior-tilbud i egen krets, evt. benytte midler til å støtte våre seniorer. 

 

Sak 6:  Ref. møte med Sparebanken Møre 

Astrid og Stig hadde denne uken møte med Sparebanken Møre vedr. 

reforhandling av vår samarbeidsavtale. Møtet var veldig positivt, og SBM er 

veldig fornøyd med vårt arbeide – og profileringen av SBM. Markeds-ansvarlig 

i SBM er sykmeldt, og var ikke på møtet, så vi fikk ingen avklaring vedr. ny 

avtale nå. Vi foreslo en økning i rammen i avtalen, til bla. en seniorsatsing i 

langrenn, og til økt satsing i alpint.  

SBM ville også se på evt. økning i sponsor-matriell/ profilerings-utstyr til 

skirennene våre, siden vi har parallelle arrangement hele vinteren. 

 



Sak 7:   Regnskapsrapport 

Stig fremla oversikt over Styrets og Grenenes egenkapital, regnskapsrapport 

pr. oktober, og om grenenes rammetilskudd fra Styret som overføres i høst.  

Alle grenene og Styret/ felleskontoen har sunn økonomi. Kostnader vedr. 

Tinget, og innbetaling av garantisum til Team Veidekke Trøndelag, er store 

utgiftsposter som sannsynligvis vil gi et underskudd på Styrets konto i 2015. 

 

  Regnskapene våre finnes på «Cantor», https://erapp.cantor.no/webrapp  

  Brukernavn: 977529018, Passord: 30154 

 

Sak 8:  Tilskuddet fra Møre og Romsdal Fylkeskommune 

MRSK søker to ganger i året på prosjektmidler fra M&R Fylke via M&R 

Idrettskrets. En meget lang rekke prosjekter utløser noe støtte, mens de 

prosjektene hvor MRSK er tildelt mest midler gjelder integreringsarbeid. Her 

har vi satt opp noen prosjekter som vi må planlegge/ gjennomføre for ikke å 

miste tildelte midler. Adm v/ Stig vil se på mulige prosjekter for 

funksjonshemmede og utviklingshemmede. LK og H-KK ser på konkrete 

prosjekter knyttet til aktiviteter ved skoler/ aktivitetsdager m/ lavterskel for 

prøving av skihopping og rulleski. Dette må gjøres i 2015. 

 

Sak 9:  Seminar i MRSK i 2016. 

Stig viste agendaen for Sør-Trøndelag skikrets sitt Anleggs – og 

Arrangørseminar i november. Skal vi i MRSK planlegge tilsvarende til vårt 

Vårmøte 2016? Det er ønske om å videreføre «prosjektet» vårt med en felles 

dag/ Vårmøte for alle grenene, og Anlegg/ Arrangement er et aktuelt tema. 

Møtet foreslås legges til Spjelkavika neste år. Stig kontakter «Artic Race» 

representant som var på NSF Høstmøte – om et mulig besøk til MRSK. 

 

Sak 10. Bekledning 

Det kjøpes Dale-gensere til Styremedlemmene. SBM logo og MRSK logo sys på 

genserne. LK kjøper inn BJ-gensere til LK. Telemark ser på mulig antrekk til 

sine utøvere. Stig undersøker med NSF-leverandør. Hopp/ Kombinert ser på 

felles antrekk for utøvere/ ledere fra Craft (NSF`s Kombinert-leverandør) 

 

 

Neste Styremøte: Mandag 01.02.2016. 

 

Referent: Stig 

Molde, 11.11.15 

 

https://erapp.cantor.no/webrapp

