
 

Referat fra Styremøte 6, 2017-2019 

Sted:   Vestnes Fjordhotell, 19.11.2018. kl. 1800 - 2100 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Kristian Mork, Jens 
Petter Straumsheim (HKK-medl), Rune Husvik, Petter Myrset, Stig Aambø 

Forfall:  Per Skoglund HKK, Kari Hindhammer - Randonee 

 

Astrid ønsket velkommen til Styremøtet, og ønsket spesielt Bente Grudt fra M&R Idrettskrets 
v/ Styret velkommen. Skikretsstyret har spurt M&R Idrettskrets om en orientering vedr. 
NIF`s Høring om organisering, som også vil berøre skikretsen. NSF skal også ha en 
tilbakemelding fra MRSK vedr. Høringen innen 30 november. 

 
Sak 1:  NIF`s Høringsuttalelse 

Bente Grudt informerte om NIF`s planer om organisering av norsk idrett, både 
geografisk, politisk og administrativt. M&R Idrettskrets har behandlet saken, 
og Bente orienterte oss om evt. konsekvenser og Høringsforslaget kan 
medføre, både for frivilligheten, Idrettsrådene, Idrettskretsene og 
særkretsene. Tids-aksen i prosessen skal ende i et vedtak på Idrettstinget i 
2019. 
Skikretsen v/ Astrid, Geir og Stig utformer et skriv til NAF fra MRSK. 
 

Sak 2:  Ny fordelingsnøkkel for Kretstilskudd og fordeling av sponsormidler. 
Fordelingsnøkkelen er tidligere diskutert i Styret, og Grenene har hatt saken 
oppe til behandling i sine komiteer. Det er ikke kommet inn noen 
motforestillinger mot den nye fordelingen, og den aksepteres av grenene. Den 
nye «nøkkelen» gjelder fra 2019. Telemark tildeles noe mere av 
sponsormidlene enn i første utkast. 
Grenene oppfordres til å ha en mere aktiv tilnærming til disponible midler. 
Det ble vedtatt tre kriterier for tildeling av Sponsormidler i 2019: 

1. Budsjett 2019 leveres skikretskontoret innen 20.12.2018 
2. Aktiviteten som utløser sponsormidler skal involvere hele skikretsen 
3. Aktiviteten må bære sponsorens navn, og markedsføres/ promoteres 

tydelig. 



 
Sak 3:  Skikretstinget 2019 

Aktuell dato for Tinget er søndag 26 mai, med felles fagdag/ treningssamling 
lørdag 25 mai. Alternativ helg er helgen etter. 
Grenene samarbeider om et felles innhold lørdagen, med trening/ testing 
hvor alle kan delta. Foredragsholder/ ressursperson/ trekkplaster forsøkes 
engasjert. «Skiforumet» i Molde i september ønsket en felles treningshelg 
med overnatting. Stig ser på aktuelle overnattingssteder. 

 
Sak 4:  Oppfølgings og referatsaker fra NSF-Høstmøtet 

• Hva gjør vi i MRSK i forhold til nedgang i medlemstall? Hvordan kan vi 
redusere kostnadene ved å drive aktiv skiidrett? 

• Synliggjøring av samspillet mellom forbund – krets og klubb. 
• «Alle med» - hvordan jobbe med dette i egen krets. Kan «Stikk Ut Ski» 

være en mulig aktivitet og innfallsport? 
• Medieforståelse og mediehåndtering 

o Astrid sender ut informasjon til styret, stikkord i høve korleis vi 
forheld oss til media i ulike saker 
 

 
 

Sak 5:   Stikk Ut Ski 
Stig orienterte om status og antal klubbar som no har meldt seg for deltaking 
komande sesong. Klubbene vil bli utfordet til å bruke «Stikk Ut Ski» innen 
rekrutterings – og lav-terskelaktivitet. Vi kan legge til rette for uformell 
konkurranse i form av Stikkut-skiklubb 

 

  

Molde 22.11.18 

Referent: Stig 

  


