
 

Referat fra Styremøte 4, 2017-2019 

Sted:   Idrettssenteret, 26.02.2018. kl. 1800 - 2100 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Kristian Mork, Per 

Skoglund, Petter Myrset, Stig Aambø 

Forfall: Rune Husvik 

 

Sak 1:  Status i grenene. 

  Alpint: 

  MRSK utøverne hadde et fantastisk OL i Sør-Korea! 

 Renn-sesongen i kretsen er snart ferdig, kun to rennhelger igjen (inkl. finalen). 

Veldig god sesong, med gode forhold overalt. Ca. 90 deltagere på 

kretsrennene. Enkelte klubber har lite rekruttering nå, så dette må bli et 

prioritert område for AK og klubbene. Samlingstilbudet og opplegget før jul (+ 

en samling på Strandafjellet) har vært større enn tidligere år, og vært veldig 

positivt! 

Hopp/ Kombinert har også hatt en veldig bra vinter, med hopping i bakkene 

siden tidlig november. Telenorkarusell-renn både i Molde og Spjelkavik, og i 

Stordal var også Storfjordcup- deltagerne innom Fjellbakken. Dette har gitt et 

«løft» for hoppgruppa i Stordal IL.  

Kretsens løpere har hatt svært gode resultater denne vinteren. Vi har ikke så 

mange utøvere, men til gjengjeld så er de i toppen nasjonalt i både HL, NM jr. 

VM jr, og i Nasjonal Eliteklasse. 

 

Langrenn: Har fått gjennomført alle skirennene til nå, og har to rennhelger 

igjen denne sesongen (inkl. finalen). Midt Norsk M. ble arrangert i Valldal, 

med svært god kvalitet. Bl.a. var Live-timing med på å løfte arrangementet! 

Litt for få deltagere, også fra MRSK. Dette vil LK ta opp på Vårmøtet og 

diskutere med klubbene. Også litt for få fra STSK. Uheldig at MNM kræsjet 

med Ungdommens Holmenkollrenn.  

Kretslaget er stort – og godt denne sesongen, og med kjempegode resultater. 

Det er mange klubber som har utøvere som hevder seg godt nasjonalt. Bl.a. 

har vi for første gang på mange år, gutter som er i toppen i sine klasser i NC jr.  



Satsingen på «Flur-frie» skirenn har slått positivt ut i kretsen. Ellers har 

modellen for gjennomføring av Sprintrenn vært veldig positiv. Deltagerantallet 

på kretsrennene har vært ca. 90-100. 

(Referenten var ute av møtet i en telefon-samtale, og mistet nok noe av 

Langrenns-referatet😊) 

 

Telemark: Forfall til møtet, men Stig refererte noe av deres aktivitet. Veldig 

god aktivitet i kretsen, med hyppige treningssamlinger. Og sterke resultater 

nasjonalt. Telemark-tilhengeren (med utlåns-utstyr) og TK var tilstede på 

Fjellsetra under alpin-arrangement, og flere fikk prøve telemark. Det samme 

er gjort i Ørsta, under Alperittet i Stranda (også åpen NSF-samling i telemark), 

og tilhengeren skal til Skorgedalen kommende helg i forb. med NM 

Fjelltelemark. 

Også stor randonee-aktivitet denne vinteren, med organiserte treninger, og 

flere Randonee-renn i kretsen. 

 

Sak 2:  Forslag til endring i politisk ledelse i NSF. 

Astrid redegjorde for saken som pågår, og flere uttalelser er sendt kretsene 

både fra Skistyret og Grenkomiteene. MRSK skal avgi svar/ rapport vedr. vårt 

syn på saken, og Astrid skal bl.a. til Kretsledermøte kommende helg. 

Skikretsstyret hadde følgende uttalelse: «Viktig å avklare hvilket ansvar som 

skal ligge til Skistyret, og hva ligger i Grenkomiteene. MRSK støtter opp om en 

organisering, men ønsker å få utredet flere modeller for organisering og 

ledelse.» 

  

 

Sak 3:  Regnskapsrapport 

Stig orienterte om status i MRSK og i grenene i forhold til Egenkapitalen, og 

status pr. dags dato i gren – og Styret/ felleskontoen. Langrenn hadde et 

underskudd i 2017, men dette må sees i sammenheng med overskudd i 2016 – 

og periodisering av inntekter og utgifter over nyttårs-skiftet. 

AK, TK og HKK hadde alle positive tall på 2017 regnskapet. Styret/ 

felleskontoen hadde et positivt årsregnskap på ca. kr. 50.000 – som skyldes en 

utbetalt støtte til Stikk Ut Ski i 2017 – og som er forventet benyttet i 2018. 

 

 

Sak 4:  Utkast til ny fordelingsnøkkel. 

Det ble orientert om «historikken» bak fordelingsnøkkelen i MRSK for Tilskudd 

til grenene fra Styret – og av sponsormidlene fra Sparebanken Møre. 

Tilskuddet fra SBM, samt at Randonee kanskje også må ses på som en egen 

gren, gjør at det må utredes en ny fordelingsnøkkel. Forslag til ny nøkkel 



legges ved referatet, og vil bli diskutert ved neste Styremøte. Viktig å få 

avklart med telemark – og randonee, muligheten og ønske om å profilere 

SBM, og kunne motta deler av dette tilskuddet.  

 

 

Sak 5:  Styremedlem/ representant fra Randonee. 

Styret har tidligere blitt enige om at det er ønskelig med en representant fra 

Randonee-miljøet, som kan møte ved Styremøtene og informere om deres 

aktivitet. Randonee har nå utnevnt Kari Hindhammer som deres representant 

til Styremøtene. Styret hadde ingen innvendinger mot at Kari inviteres til 

Styremøtene, og så må Styret diskutere om Kretsstyret skal utvides med et 

medlem, eller om Randonee bare gis møte – og talerett. 

 

Sak 6:  Vårmøter i Grenene 2018 

Grenene må diskutere om de ønsker et felles møte, med en agenda ala de 

siste årene med et «felles-tema» ved en innleid ressurs-person/ treningstilbud 

til utøvere/ Grenvise fag-møter. Det er vanskelig å finne egnet helg pga lang 

alpinsesong, og store arrangement som «Molde 7-topper» og «Fra fjord til 

Fjell» i Geiranger. Forslaget fra Styret er å jobbe for et felles møte for alle 

grenene søndag 27 mai. 

 

Sak 7:  Eventuelt. 

1. Valgkomite-arbeid i NSF Styret og Grenkomiteene. Viktig at vi støtter 

opp om våre representanter, og evt. melde inn kandidater om vi har 

forslag. 

2. NSF «utlyser» Ski-Tinget 2020. MRSK søkte også forrige gang, men fikk 

ikke tilsagn. Styret ønsker å fremme ny søknad om å fa arrangere Ski-

Tinget, i Ålesund i 2020. 

 

  

Molde 02.03.18 

Referent: Stig 

  


