
 

Referat fra Styremøte 5, 2015-2017. 

Sted:   Idrettssenteret, Molde, 29.08.2016. kl. 18.00 – 21.00 

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

Torstein Tafjord, Terje Alme (TK), Stig Aambø 

Forfall: Frode Børstad 

 

Sak 1:  Styreorganisering/ oppfølging/ møteplan 

For å øke kvaliteten på Styremøtene, så forsøkes det å sette opp tema for 

møtene. Det er da lettere for komiteene å få drøftet temaene/ forberede seg 

til Styremøtene.  

Styret vurderer om det er ønskelig å kalle inn hele komiteene til møte.  

I HK/KK og i AK er det god delaktighet/ engasjement i komiteene. I LK faller 

mye av arbeidet på LK-leder. Flere passive LK-medlemmer. 

Generelt ønsker Styret at Styremedlemmene møter skjerpet og godt 

forberedt. 

 

Foreslåtte ansvarsfordeling for AU-medlemmene godkjennes.  

 Anniken LK 

 Frode  AK 

 Astrid  TK og HK/KK 

 

Adm.sjef ønsker engasjement i forhold til å følge opp NSF`s SPD: Hva skal 

Styret og Grenene prioritere, hvem har ansvar for gjennomføring etc. 

  

Møteplan: Neste møte er stipulert til man. 31.10. Dette for å kunne følge opp 

saker fra NSF-Høstmøtene. Endelig dato for Styremøte avhenger også av 

signaler fra NSF vedr. Norgesturnè/ implementering av SUM/ SPD. 

 

Alpint og Hopp/ Kombinert avholder grenvise Høstmøter. Ingen datoer for 

Høstmøter i grenene er klare enda. 

 

 

 



Sak 2:  «Head-lines» fra NSF-Vårmøtene 

  Alpint: 

Ønske om å redusere antall konkurransedager. Dette har MRSK-AK allerede 

gjennomført hos oss. NSF alpint inviterer til breddesamlinger for å bidra i 

rekrutteringen (dvs: breddesamlinger for de ivrigste og mest motiverte U14 og 

U16 utøverne). Breddesamlingene samkjøres med Trener 2 kurs, som nå er et 

ansvar som ligger til NSF-sentralt 

 

Kombinert: 

Det er dårlig økonomi i NSF-Kombinert. KK ønsker en «rød tråd» i arbeidet 

innen trenings og rekrutteringsarbeidet fra NSF – Skigymnas – krets – klubb.  

Det er en vedvarende diskusjon om samarbeid med hopp. NSF-KK prioriterer 

nasjonale storsamlinger/ landsdekkende treff, og jente-satsing. I Sør-

Trøndelag er det stor suksess med jente-satsingen. 

 

Langrenn: 

Det er nå innført en nasjonal booking til større skirenn / mesterskap/ NC-renn. 

MRSK kommer dårlig ut i denne ordningen, så det kan bli noen utfordringer til 

vinteren vedr. bookinger. 

Diskusjoner vedr. fellesstart og duathlon for aldersklassene under 12 år ang. 

rangering/ synlighet. Diskusjoner vedr. topping av stafettlag i barneklassene. 

Som en konsekvens kan Ungdomsstafetten og HL-stafetten forsvinne… 

Ellers var det en sak vedr. pengepremier for barn. Her må MRSK se på vår 

ordning med gavekort og sammenlagtpremiering. 

 

Telemark: 

Ingrid Kjølseth (Sp.kl. Rival) ble valgt inn som repr. I NSF-TK. Og etter øsnke fra 

bl.a. MRSK fikk Randonè fortsatt et medlem i TK.  

 

Kretsledermøtet/ Tinget: 

Mye diskusjon vedr. SPD og den nye Utviklingsmodellen innen skiaktivitet – i 

alle grener (SUM) 

Tinget vedtok at Skistyret skal nedsette et utvalg som skal se på 

kretsstrukturen og organiseringen av skiidretten i landet. 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 3:  Grenrapporter 

Denne rapporteringsrunden falt mye sammen med forrige sak.  

Hopp-Kombinert vil følge opp «Marka-dagen» i Molde med 

rekrutteringsopplegg/ tilbud 

Telemark vil forsøke å få til skiaktivitet i samarbeid med skoler i f.eks. Ørsta og 

Stranda. Tilhengeren til TK med skiutstyr vil da bli benyttet.  

 

 

Sak 4:  Implementering av SUM/ Norgesturnè 

Informasjon om dette forventes i løpet av høsten. NSF-Skistyret har møte i 

september hvor mandat, arbeidsgruppe, budsjettrammer etc. vil bli diskutert.  

Mest sannsynlig så vil kretsene være med i planleggingen av Norgesturneen i 

egen krets. Hvordan de ønsker at dette skal gjennomføres. 

Styret avventer videre informasjon fra NSF, og vurderer da om Styret/ 

komiteene skal kalles inn til møte. 

 

Sak 5:  Høstmøter i MRSK/ Grenene 

MRSK skal ikke ha felles Høstmøte denne høsten. Alpint og Hopp/ Kombinert 

ønsker å fortsette sine tradisjoner med grenvise møter – der hvor de har 

aktivitet/ samlinger.  

Til Tinget 2017 er det ønske om en «fag-dag» ala 2015 med eksterne 

foredragsholder(e) og trenere/ treningssamling på tvers av gren. Et forslag var 

å benytte det nye rulleskianlegget ved Skaret Skisenter til aktivitet.  

 

Sak 6:  Regnskap og Budsjett. 

Stig orienterte kort om budsjettet for 2016 og utsiktene for 2016-regnskapet 

for skikretsen. Styret`s Årsregnskap ser ut til å gå i balanse/ etter budsjett. Det 

har vært lite bevegelse på grenkontoene etter rapport fra 30.06. som ligger på 

web-siden. Stig legger ved referatet en oversikt over grenene pr. august. 

  

Sak 7:  Eventuelt. 

Sak 1. Stikk Ut – Vinter 

Stig orienterte kort om MRSK`s engasjement inn i «Stikk UT» ordningen til 

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Vi er i samarbeid med de godt i gang med 

planleggingen av et tur-tilbud vinterstid – på ski, hvor skiløpere kan registrere 

sine turer digitalt. Et antall skiturer/ mål – vil bli lagt ut på en web-portal, 

sammen med turbeskrivelser og kart. Denne uken hadde vi møte med 

Skisporet.no for å se på løsninger/ evt. samarbeid med de. 

 

 

 



Sak 2: Evaluering av Vårmøtet i Spjelkavika. 

Styret var meget godt fornøyd både med lokalene, servicen, oppmøtene (spesielt bra i alpint 

denne gang), og de faglige foredragene. Alt i alt en meget vellykket dag. Stig orienterte om 

kostnadene ved dagen. Ingen i Styret hadde bemerkninger til dette. 

   

Molde 02.09.16 

Referent: Stig 

  


