
 

Referat fra Styremøte 7, 2015-2017. 

Sted:   Idrettssenteret, Molde, 16.01.2017. kl. 18.00 – 21.00 

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

Torstein Tafjord, Nils Magne Dahle, Charles Tøsse, Stig Aambø 

Forfall: Frode Børstad 

 

 

Møtet startet med en Velkomst – spesielt til Charles Tøsse – Skistyremedlem i NSF, og  «vår» 

representant der.  

 

Charles innledet møtet med informasjon om de tre sakene som har krevd stort fokus og 

energi, både fra Skistyret og NSF administrasjonen i den siste tiden. Både Sundby, Johaug og 

Kristoffersen-sakene har resultert i svært stor pågang fra media, og dette har bl.a. ført til at 

andre viktige saker for NSF-Styret har blitt utsatt. Charles ser gjerne at vi «bruker» ham som 

Styremedlem om vi har saker som er aktuelle til dette. 

 

Sak 1:  Status og oppfølging i forhold til SUM-prosessen. 

Stig innledet med å vise til hva andre skikretser gjør i prosessen, og hvordan 

spesielt Sør-Trøndelag Skikrets har startet arbeidet. Styret diskuterte hvordan 

vi kan komme videre i vår krets, og hvordan involvere klubbene i SUM. Styret 

og Grenkomiteene må etter hvert bli enige om målsettinger og tiltak – innen 

hvert nivå og innsatsområde i SPD, som skal fremmes i vår nye Handlingsplan 

til Krets-tinget. Men det er klubbene som vil måtte utføre de fleste av 

tiltakene, og det er dermed svært viktig at klubbene er med og utformer 

målene og tiltakene i Handlingsplanen. 

 

Styret ønsker å invitere klubbene våre til møter i «sonene» våre for å 

informere om SUM, og komme videre i Handlingsplan-arbeidet. Styret vil delta 

på disse møtene, og Stig setter opp et forslag til møtedager/ fordeling.  

 

Sak 2:  Regnskap 2016 

Et «Grov-utkast» til Årsregnskap 2016 er ferdig. Noen justeringer må gjøres i 

januar før alle tallene er riktige. MRSK totalt har et underskudd/ overforbruk i 



2016 i størrelsesorden kr. 160.000. Styret/ Administrasjonen er ca. i balanse, 

Alpint og Telemark har pluss i regnskapet, mens Langrenn og Hopp/ 

Kombinert har negativt resultat/ benyttet av sin Egenkapital fra 2015. Det vil 

normalt være skjevheter i årsregnskapene grunnet periodisering av inntekter/ 

utgifter, siden Årsregnskapet følger kalenderåret, og ikke skisesongen. 

 

Budsjett 2017 for Styret/ Adm. kontoen ble også gjennomgått. Med 

forventede inntekter/ utgifter viser budsjettet et overskudd på ca. kr. 50.000. 

Dette tilsier at Grentilskuddet fra Styret, og midlene fra Sparebanken Møre til 

grenene holdes på samme nivå også i 2017. 

 

 

Sak 3:  Redd Barna 

Norges Skiforbund har inngått en intensjonsavtale med Redd Barna, og «Redd 

Barna – Midt Norge» har tatt kontakt med oss, og ønsker å høre om vi kan 

tilby noe for integrering av flykningebarn i lokalsamfunnet. Styret diskuterte 

hva vi evt. kan tilby/ organisere, og Stig sender svar til Redd Barna – for videre 

samtaler. 

 

Sak 4:  Vårmøter og MRSK-Tinget 2017 

Lørdag 20 mai er satt som dato for møtene. Vi har startet en dialog med M&R 

Idrettskrets – og andre særkretser for om mulig å organisere en felles 

«Idrettshelg»/ «Kompetanse-helg» for idretten i M&R. Det vil bli satt ned en 

arbeidsgruppe som vil arbeide med dette. Vi må uansett jobbe for å lage et 

spennende program til våre ski-grener, ala tidligere høst og vårmøter. 

Lokalisering er ikke avgjort enda, om møtene blir i Ålesund eller Molde. Det 

kom forslag på å invitere Skipresidenten til Tinget/ vår-møtene. Løseth, Stöckl, 

Ryste, Heimen  m.fl. ble nevnt som mulige bidragsytere i møtene. Styret må 

gjerne spille inn både ressurspersoner og tema til møtene.  

 

 

Sak 5:  Informasjon fra grenene. 

Langrenn har innført «Stakefrie soner» i noen kretsrenn etter bestemmelser i 

NSF-reglementet. For øvrig stor aktivitet i langrennsmiljøene. 

 

Hopp/ Kombinert har hatt lite snø/ aktivitet lokalt frem til nå, men nå er det 

hopping/ aktivitet både med treninger, Telenorkarusellrenn og Kretsrenn.  NM junior 

Hopp/ Kombinert i februar er det store arrangementet denne vinteren.  

 

Alpint har hatt en meget god «førjulsvinter» med stor aktivitet – spesielt på Bjorli. 

Har noen prosjekter for kretsrennene med tanke på å utnytte renndagene til større 

aktivitet spesielt for de yngste klassene.  



 

Telemark har bare «Landsrenn» som sine skirenn – også i aldersbestemte klasser. 

Noe som innebærer mye reising. Arrangerte NM og NC på Bjorli sist helg med god 

deltagelse. TK ønsker å organisere lokale skirenn og telenorkarusellrenn, og vil bl.a. 

arrangere dette i Skorgedalen i januar.  

 

«Stikk Ut» ski» er i gang! Denne ny-skapningen er etter et samarbeid mellom 

Skikretsen og Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. 9 kommuner, mange Skigrupper/ 

løypelag er med i prosjektet – som så langt ser ut til å være svært positivt. Dette er et 

lavterskel/ folkehelse/ rekrutterings-tilbud, som er helt i tråd med vår nye SPD/ SUM-

modell.  

 

Integrering. Skidagen vi annonserte fikk få påmeldte, og er foreløpig utsatt. Vi vil 

følge opp de påmeldte med en ny «Skidag» sammen med Hjelpemiddelsentralen 1 

februar ved Tusten Skiheiser i Molde. To Sitski-utøvere som meldte seg på vil vi prøve 

å gi et tilbud på Fjellsetra/ Sykkylven, gjennom vår Integreringskontakt Bjørn Inge 

Drabløs. 

 

 

Sak 6:  Gjennomførte kurs i kretsen. 

  Siden nyttår er det gjennomført en rekke kurs i MRSK: 

 Trener 1 kurs i langrenn 

 TD-1 kurs i langrenn 

 Trener 1 kurs i Alpint (Kurs i Stranda og i Molde) 

 TD-1 kurs i alpint. 

 Dommerkurs i hopp har påmeldingsfrist 20.01.  

Det er dermed utdannet mange nye trenere til det mest aktuelle alderstrinnet i 

langrenn og alpint. Vi har hatt en del forfall fra TD-er, og en del som ønsker å gi seg 

som TD. Det er derfor veldig gledelig at vi har fått utdannet flere nye TD-er! 

 

 

Eventuelt:  

1. Det er startet en debatt vedr bruk av fluor-skismurning, spesielt i langrenn. 

Viktig at vi følger med i debatten her. Mest sannsynlig så skjer det ikke noe 

vedtak/ bestemmelser her før evt. NSF-Vårmøtene. 

2. Valgkomite-arbeidet i MRSK må igangsettes. Viktig at evt. nye tillitsvalgte blir 

informert om arbeidsmengde og ansvarsområde i vervene. Vi trenger 

tillitsvalgte som engasjerer seg! Stig kontakter Valgkomiteen vår, og ber de 

om å konstituere seg. Alle tillitsvalgte tilsendes Questback-skjema vedr. 

videre engasjement. 

  

 

Molde 19.01.17 

Referent: Stig 


