
 

Referat fra Styremøte 5, 2017-2019 

Sted:   Idrettssenteret, 20.08.2018. kl. 1800 - 2100 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Heidar Jonsson (AK), Per 
Skoglund, Rune Husvik, Petter Myrset, Kari Hindhammer, Stig Aambø 

 

Astrid ønsket velkommen til første Styremøte etter ferien, og ønsket spesielt Kari 
Hindhammer velkommen. Styret har i tidligere møter ønsket at en representant fra 
Randonee-miljøet kunne møte på Styremøter for å orientere fra Randonee-grenen, og for å 
innlemme Randonee i Skikretsens aktivitet. Kari representerer Romsdal Randoneeklubb, og 
er tidligere Styre/ AU-medlem i MRSK. 

Rekkefølgen på sakene i sakslisten ble endret. Sak 2, 4, 5, 6, 7 var orienteringssaker, og ble 
gjennomgått først for at Styret kunne bruke lengre tid på Sak 1 og 3.  

 
Sak 2:  Signere Årsregnskap 

Årsregnskapet for 2017 er avsluttet fra Admento AS, og ble nå godkjent med 
signering fra Styret. Årsregnskapet er for MRSK samlet, og ikke avdelingsvis/ 
grenvis. Resultatet for 2017 viser et pluss på kr. 32 000. Balansen viser «Sum 
egenkapital og gjeld» kr. 969 000.  

  MRSK har en «sunn drift», og har en ønsket størrelse på egenkapitalen.  
  Årsregnskapet for 2017 er tidligere gjennomgått og behandlet av Styret. 
  Det ble ikke noen gjennomgang av 2018-regnskapet pr. august på Styremøtet.  
 
Sak 4:  NSF-Skitinget 2020 

MRSK har søkt om å få være vertskap for Tinget med Ålesund som 
destinasjon, og fått tilsagn på dette. Det ble gitt en orientering av hvilket 
ansvar og forventninger som ligger til MRSK i forbindelse med NSF-Tinget i 
Ålesund. Det er først og fremst middag til Skistyret med inviterte gjester 
onsdag, og middag med underholdning fredag kveld til hele ski-forsamlingen 
som er vårt ansvar. Følgende bookinger er allerede gjort, for å være «på den 
sikre siden»: 

• Onsdag: Klubbhuset til Spjelkavik IL m/ servering av middag. Her kan vi 
få vist fram det flotte hoppanlegget «Vikabakkene» samtidig. (gjerne 



med noe aktivitet) MRSK-leder, Ordfører i Ålesund, og evt. andre 
ansatte i NSF er mulige gjester denne kvelden. Her kan vi søke Ålesund 
kommune om å dekke utgiftene? 

• Torsdag: Her trenger vi ikke legge til rette for noe spesielt, men dette 
er kanskje eneste mulighet disse dagene til å få vist frem Ålesund og 
Fjellstua? Det er derfor gjort en middags-booking ved Fjellstua torsdag. 
Denne kvelden er normalt Skistyret, NSF-adm, Krets-adm, Langrenns- 
og alpin-tillitsvalgte sentralt og fra kretsene tilstede. Litt usikkert enda 
om også Telemark, Hopp, Kombinert, Freestyle og Randonee er 
ankommet da. 

• Fredag: Booket middag ved Teaterfabrikken, og servering/ 
underholdning ved Serveringsteateret. 

 
Sak 5:  Høstmøter i Gren/ Fagdag 29.09. 

Grenene avholder tradisjonelt evt. egne møter om høsten, og det legges ikke 
opp til noe felles Høstmøte. Langrenn avholder sitt Høstmøte sammen med 
Sport 1 Tomra`s sportsmesse. 
 
Lørdag 29.09. blir det en «Fagdag» for idrett ved Hotel Alexandra i Molde. 
M&R Idrettskrets har regien for dagen, og Fotball, Friidrett, Ski, Bedriftsidrett 
er blant de som planlegger å delta. Det legges opp til en fellesdel (hvor 
Idrettskretsen engasjerer foredragsholder), og resten av dagen står vi fritt til å 
lage innholdet selv. Tilbakemeldinger fra vårt Vårmøte i Spjelkavika var at det 
er svært ønskelig med et fagforum/ trenerforum hvor skifaglige temaer 
(gjerne på tvers av gren) kunne diskuteres. 
Med dette som bakgrunn jobbes det med å få til to sekvenser med aktuelle 
temaer, både teoretisk og praktisk. Vi har også en viss påvirkningsmulighet til 
tema/ foredragsholder til fellesdelen. Det kan også bli mulighet for et tema – 
og treningsøkt hvor våre utøvere fra f.eks. 15 år og eldre kan delta. 

 
Sak 6:  Klubbundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen/ Questbacken som ble sendt ut til alle klubbene før 
sommeren avsluttes denne uken. Her ble klubbene spurt om ønsker og behov 
for hjelp og service fra skikretsen, innen aktivitet og SUM-områder. 
Responsen er foreløpig lav. Kun en klubb har meldt inn ønske. 
 

Sak 7:  Eventuelt; Stikk Ut Ski 
«Stikk Ut Ski» var en suksess sist vinter, og det vil bli lagt opp til en 
videreføring av tilbudet. Ytterligere turmål planlegges i Nordmøre og Romsdal. 
Sunnmøre Friluftsråd vil i september styre-behandle om også de ønsker å 
starte opp Stikk Ut Ski. Prosjektet er avhengig av at Idrettslag/ Skigrupper/ 



Løypekjørere er positive til dette, og kan bidra. En rekke Idrettslag er derfor 
tilskrevet for en foreløpig kartlegging av muligheten for å få til dette på 
Sunnmøre. 

 
Sak 1:  Grenrapport – og SUM/ HP tiltak i gren i 2018 
  Alpint: 

 Tre skisamlinger på Juvass gjennomført for U14 og U16. Sterk snøsmelting gjør 
at Juvass nå er stengt. Samling sist helg ble omgjort til barmarkssamling i 
Molde og Vetsnes. «Breddesamling» i barmark for hele kretsen blir helgen 
31.08.-02.09 i Molde i regi av MOI/ Rival. Her inviteres også Telemarkutøverne 
våre.  
Høstmøte ikke fastlagt, men sannsynligvis på Bjorli når snøen er kommet.  

   
Hopp/ Kombinert 
MRSK utøvere har deltatt på Kombinertskole i Trondheim, og Storsamling i 
Oslo i sommer. Alle våre utøvere var også med på Sommer Grand Prix i Oslo 
og Trondheim.  
Vikabakkene i Spjelkavika nærmer seg ferdigstillelse. God aktivitet i bakkene 
før sommeren, men lite hopp-aktivitet i anlegget i sommerferien. HKK ser på 
mulighet for felles samling i Vikabakkene i høst. 
 
Langrenn: 
LK har hatt fokus på arrangement (nye konkurr.former), og 
kostnadsbesparende tiltak som fluor-frie skirenn og tilbud om smøre-hjelp. 
Utvikling av anleggene/ lage skicross-anlegg ble gjort flere steder sist vinter. 
Av andre SUM-tiltak nevnes en reduksjon av antall kretsrenn kommende 
vinter, og i hovedsak kun ett kretsrenn pr. helg. 
Breddesamlinger i barmark arrangeres i Stordal og Torvikbukt i høst. Ny 
klasseinndeling er tema som LK har diskutert, og tatt opp med NSF. Prøves ut 
kommende sesong. 
 
Randonee 
Liten aktivitet i sommer. Har hatt et arrangement i Isfjorden i sommer. 
Randonee ønsker å samarbeide med telemark og alpint i forhold til 
rekruttering. Jobber også med å få til en utlånspool for Randonee-utstyr. 
 
Telemark 
Positiv opplevelse ved «Kjeringi Open» i Sogn, med stor deltagelse. Utøverne 
har gjennomført egentrening i sommer, og har hatt treningsøkt – og fått 
treningsprogrammer for sommeren av Stig.  



Telemark har kontaktet M.O.I. og avtalt samarbeid/ samtrening på rulleski ved 
Skaret Skisenter i høst.  
7 utøvere reiser på NSF`s tradisjonelle skisamling i Hintertoux i høst, og 2002-
03 jentene inviteres til nasjonal treningssamling ved Skeikampen senere i høst 
 
Kretsadm.  ber alle grenene om å gå gjennom tiltakene i SUM/ HP som gjelder 
deres gren. Spesielt rekrutteringsarbeid/ breddesamlinger på barmark og ski 
bes prioriteres. Ved slike samlinger kan grenene også planlegge kurs/ 
kompetanseheving for sine trenere/ klubber. 
 
 

Sak 3:  Ny fordelingsnøkkel for Grentilskudd og SBM-midler. 
Saken ble også diskutert ved forrige Styremøte. Utkastet til ny fordeling er 
uendret fra siste møte, og ble også sendt ut i forkant av dette møtet.  
Foranledningen for en ny nøkkel er at grunnlaget for fordelingen har endret 
seg spesielt de siste årene. I tillegg har avtalen med SBM gitt oss mere midler, 
hvor noe er øremerket spesielle tiltak vi har søkt om ekstramidler til. I tillegg 
må Styret diskutere om også Randonee kan ha eget tilskudd. 
 
Utkastet tar utg.pkt. i et Grunntilskudd til alle grenene, og deltagerantallet i 
grenene (aldersbest.klasser -  tom. Junior) i skirenn. Dette gir HKK og TK 
tilsvarende sum som tidligere. Alpint får et pluss på kr. 10 000, mens 
Langrennstilskuddet reduseres med kr. 30 000. I dette forslaget til fordeling er 
det rom for å gi Randonee et tilskudd, uten at totalrammen fra Styret endres. 
SBM-midlene er foreslått fordelt etter SBM-avtalen, og SBM aktiviteten/ 
profileringen i grenene. Her rammes telemark spesielt i forhold til dagens 
modell, siden telemark ikke har noen SBM-aktivitet. 
 
Det er ikke ønskelig – eller optimalt at tilskuddet til telemark reduseres. 
Telemark trenger et tilskudd i størrelse med dagens modell. For de andre 
grenene vil ny fordelingsnøkkel ikke medføre noen stor endring i aktivitet/ 
tilbud. 
Møtet kom «ikke i mål» med denne saken, og Grenene ble bedt om å 
diskutere dette i sin gren, og melde tilbake innen gitt frist. 
 

  

Molde 22.08.18 

Referent: Stig 

  


