
 

Referat fra Styremøte/ Styreseminar 6, 2015-2017. 

Sted:   Idrettssenteret, Molde, 31.10.2016. kl. 17.00 – 21.00 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Frode Børstad, Anniken Hjellbakk Hole, Nils Henrik 

Johnson, Roar Lervik, Siri Engdahl, Torstein Tafjord, Nils Magne Dahle, Ingrid 

H. Kjølseth, Bjørn Inge Drabløs, Ivar Øyen, Stig Aambø 

Forfall: Charles Tøsse 

 

Styremøtet var denne gang utvidet til et Styreseminar, og det var spesielt satt av 2-3 timer til 

Skiforbundets Utviklings Modell. I dette viktige arbeidet var det invitert flere ressurspersoner 

til møtet:  

 Charles Tøsse, Skistyremedlem (Måtte melde sykdomsforfall) 

 Ingrid H. Kjølseth, NSF-TK (Også MRSK-TK) 

 Siri Engdahl, LK-medlem 

 Ivar Øyen, LK-medlem og MRSK`s Anleggsrepresentant 

 Bjørn Inge Drabløs, NSF-AU-Integrering, og MRSK`s Integreringskontakt. 

 

Møtet startet med en Velkomst – og presentasjonsrunde, og en gjennomgang av planen for 

møtet. 

 

 

Sak 1:  Referat fra NSF-Høstmøtet. 

1: 

Astrid refererte fra Høstmøtet, hvor mye fokus i starten var på «Sundby-

saken», «Astma-saken» og «Johaug-saken». Høstmøtet ga en grundig 

redegjøring i sakene, med Pressen tilstede. Det har vært et enormt press og 

«trøkk» på spesielt President, LK-leder og Kommunikasjons-avd. i denne tiden.  

 

Kommentar: Sakene har vært klønete og amatørmessig håndtert av President 

og Kommunikasjonsavd i NSF. Både i debatter på TV, og på måten Johaug har 

blitt fremstilt/ kommunisert i media. 

 

Kommentar: Hvilken evaluering blir gjort i etterkant av sakene, og hvilke 

rutiner/ konsekvenser medfører dette: Ekstremt viktig å ta lærdom av dette, 



og iverksette tiltak. Alle grener har utøvere (juniorer/ seniorer) som er uten 

støtte-apparat når de f.eks. er på samlinger/ konkurranser i utlandet. Hvilken 

kontroll har vi ved sykehusbehandling/ medisinering etc. utenlands? 

 

2: Den økonomiske situasjonen til NSF er god. Spesielt de tre store grenene 

har store budsjett/ store sponsoravtaler. De tre mindre grenene har 

utfordringer til sin drift. NSF styrer mot et underskudd i 2016 på ca. kr. 5 mill.  

 

3: Den store saken under Høstmøtet var implementering av Skipolitisk 

Dokument gjennom den nye Utviklingsmodellen (SUM). Spesielt 

frafallsproblematikken er i fokus, og SUM viser en retning hvor ski-Norge/ 

klubbene må prioritere/ fokusere på et bredere tilbud – til alle aldersklasser 

fra 1-6 år – og «livet ut». Et tilbud til de som ikke ønsker å konkurrere så mye, 

og til ungdomsgruppen spesielt. Dette arbeidet skal utvikles i de fire 

kjerneområdene; Arrangement, Anlegg, Kompetanse, og Utøver/ 

aktivitetstilbud. 

 

 

Sak 2:  Regnskap 

Stig presenterte en oversikt over Egenkapitalen til MRSK og Grenene, og saldo 

pr. 15.10 i MRSK totalt, og i gren. Det er en intern overføring som påvirker 

Styret og Langrenn sin saldo som Stig skal klarlegge. Alle grenene har midler 

disponible.  

 

 

Sak 3:  Orienteringssaker. 

1. «Ren Utøver». Kretslaget i langrenn gjennomfører «Ren Utøver» på 

skisamling. Også «Skigymnasene» våre (Stranda og Romsdal vg. skole) 

har gjennomgang med Antidoping-Norge minimum hvert andre år. 

Styret diskuterte om vi kan pålegge våre juniorer å gjennomføre «Ren 

Utøver e-læringsmodul». Styret ble enige om at vi ikke kan ilegge et 

påbud, men at vi bør anmode alle om å gjøre det. 

2. «Stikk UT-ski». Stig orienterte om ny-satsingen vår, sammen med 

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Stikk UT-ski er et lavterskel-tilbud/ 

folkehelse-tilbud, som forhåpentlig får folk ut på ski. Idrettslag/ 

Skisentre er med i arbeidet i forhold til å merke løypene, ha GPS i 

tråkkemaskinen (digitale skispor via loyper.net) Responsen så langt er 

svært god. 2017 blir en prøve-sesong for i kommuner. 

3. Utvikling av MRSK-organisasjonen. Stig informerte om et prosjekt som 

Nord-Trøndelag Skikrets har gjennomført. Her har AU-medlemmene 



oppfølgingsansvar til alle medlemsklubbene. Videre utlyste de midler 

til klubber som ville engasjere seg i klubbutvikling. 

 

Sak 4:  MRSK-Tinget 2017 

Et forslag til program for møte-dagen ble gjennomgått. Det forslås en dag 

etter samme «lest» som de siste møtene vi har hatt. Fellestema som gjelder 

alle grener, Grenvise fagmøter, og Ting. Parallelt legges det opp til 

treningsøkter for utøverne. 

Styret vedtok tidligere 27.05. som dato. Dette viser seg å være en uheldig 

dato. Ny dato for Vårmøter/ Tinget 2017 er lørdag 20 mai. 

Stig undersøker vedr. gjesteforelesere om de har anledning på ny dato. 

 

 

Sak 5:  SUM 

Stig innledet SUM-prosessen med en del bakgrunnsstoff og informasjon om 

SUM. Møtedeltagerne ble delt inn i grenvise grupper. Det ble gjennomført 

gruppearbeid med å kartlegge/ «Ta tempen» på grenene innen 

kjerneområdene; Utøver/ aktivitetstilbud, Arrangement, Kompetanse og 

Anlegg. Etter hvert gruppearbeid ble status i grenene fremlagt i plenum.  

Etter møtet vil gruppebesvarelsene bli sammenfattet og sendt ut. Dette vil gi 

et bilde på status i hver gren – og skikretsen samlet. Grenene kan og bør 

presentere dette resultatet i sine Høstmøter, og foreta prioriteringer både for 

kommende skisesong, og i arbeidet med ny Handlingsplan til Tinget til våren. 

. 

  

 

 

Molde 02.11.16 

Referent: Stig 

  


