
 

Referat fra Styremøte 3, 2015-2017. 

Sted:   Idrettssenteret, Molde, 01.02.2016. kl. 18.00 – 21.00 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Nils Henrik Johnson, Roar Lervik, 

Torstein Tafjord, Stig Aambø 

Forfall: Frode Børstad, Nils Magne Dahle 

 

Sak 1:   Skipolitisk Dokument 

Skikretsen og Komiteene har hatt NSF`s Høringsutkast-SPD 2016-22 til 

gjennomgang. Satsingsområdene ble gjennomgått og kommentert, og MRSK 

leverer uttalelse til NSF innen 10.02. 

 

Sak 2:  Grenvis status 

Det ble en kort gjennomgang siden dette ble siste sak på møtet.  

 

Langrenn har god aktivitet i mange klubber. Litt snøproblemer i startfasen av 

sesongen, men nå er det snø overalt. Skirenn gjennomført med noe færre 

deltagere en ønskelig (ca. 100). Teamene (Kretslaget og Storfjordlangrenn) 

fungerer godt. Jentesamlinger er på planen også denne vinteren, og første 

samling er kommende lørdag. 

 

Alpint har fått gjennomført oppsatte renn. Hadde siste helg vellykket 

fartssamling og Super G renn. Kommende helg må Stordal IL utsette sitt renn, 

mens «Molde» tar på seg et ekstra renn. 

 

Hopp/ Kombinert  har hatt en vanskelig sesongstart lokalt, uten snø. Men fra 

kommende helg er det forhåpentligvis hoppbakker klare. Ny-anlegget i 

Spjelkavika (Vikabakkene) blir en meget spennende tilvekst, og har blitt 

prøvehoppet. Resultatmessig meget oppløftene på nasjonalt nivå: alle 

kombinertløperne våre har pallplassering i Norgescupen. 

 

 

 



Sak 3:  Regnskapsrapport 

Stig orienterte om Årsregnskapet for 2015. Totalt for MRSK ble det et positivt 

resultat på kr. 80.000. Grenenes resultater er også solide. Styret/ Adm-

kontoen og Telemark har et lite minus på noen tusen kroner, men har god 

budsjettkontroll, og har god positiv egenkapital. Ny egenkapital for MRSK 

samlet pr. 31.12.2015 er ca. kr. 1.100.000. Vedlagt oversikt over Styret`s og 

Grenenes regnskap og egenkapital. 

 

Sak 4:  Team Veidekke Trøndelag 

Astrid og Stig reiser til Trondheim i eier-møte i TVT. Finansiering av teamet, 

fortsatt eierskap for MRSK, navneendring er blant sakene. Styret ønsker at 

MRSK fortsatt er medeier, men evt. økonomiske forpliktelser må avklares. 

Kvoteplass til MRSK, gjenytelser til MRSK fra TVT i form av ressurspersoner er 

blant innspillene for fortsatt eierskap. 

 

Sak 5:  Lavterskel-tilbud til skoler/ funksjonshemmede 

Saken var oppe på siste Styremøte, og siden den gang har bl.a. hopp hatt 

«hoppskole» under SFO-tilbud på skole(r). Dette er noe MRSK må videreføre – 

og også f.eks. tilby rulleski-opplæring til skoler. Institusjoner har vært 

kontaktet i forhold til skidager/ skitilbud til funksjonshemmede, men det har 

ikke vært noen respons. Stig treffer noen institusjoner denne uken, og kan 

prøve å avtale noe. 

Skikretsen søker på Aktivitetsmidler fra M&R Fylke via M&R Idrettskrets til 

prosjekter for funksjonshemmede: Her mottar vi midler som det må 

rapporteres på. 

 

 

Sak 6:  Vårmøtet 2016 

Dato for Vårmøtet er satt til lørdag 21.mai. Artic Race er kontaktet, og kan 

komme/ holde foredrag. Kostnad: kr. 10.000 + reise/ opphold. Vårmøtet 

foreslås lagt til Klubbhuset til Spjelkavik IL (Stig undersøker) 

Andre temaer for Vårmøtet kan være anleggsutvikling (Åpning av Vikabakkene 

den helgen?), klubbutvikling, arrangementsutvikling, og barneaktivitet. Stig 

undersøker om Helen Ingebretsen fra NSF kan komme. Også ønskelig med en 

treningsøkt – for utøvere i alle grener. 

 

 

 

 

 

 



Sak 7  NSF – Ting 

NSF’s Ting og fagmøter holdes i Trondheim 27-29.05. Grenledere eller repr. 

Fra gren bør/ anmodes om å delta på NSF’s grenmøter. Vi må også være 

representert på selve Tinget. Astrid og Stig vil være der. I tillegg må 1-2 

representanter til bli med på Tinget. (Anniken og Frode: Se om dere har 

anledning.) 

 

 

 

Molde 03.02.16 

Referent: Stig. 

 

  


