
 

 

Styremøte 07/13 Nordland Skikrets 

15.-16.11.2013, RICA Hotell, Bodø 
Fredag kl 18.00 - 21.00, 

lørdag; kl. 08.30 - 12.00, 

23/2013: protokoll fra styremøte 05/07 

Vedtak:godkjent 

 

               protokoll fra AU-møte (skype) 5.11.-13 

Vedtak: Godkjent 

 

24/2013: "Kysten rundt" - hva er nytt siden sist? 

 

Alpint: 

 Iron man test setermoen / treningssamling  .  samarb med Troms skikrets og Nsf. 

 Satt opp Terminliste Nordland/Troms  ( Mangler td . kommer i løpet av helga  

Hatt to skisamlinger i Østerrike  samarb  mellom klubber og FFa Narvik 

 Ski samling Levi Finland  ( samarb mellom  Ankenes/Narvik /Bardu 

 Barmarkssamling  Mo I Rana  ( Samarb på tvers  av grensen til søta bror . 

Fantastisk bra  ) 

  

-          En utøver tatt ut  for å representer  Norge i E-cup renn på  Trysil ( Mikael 

Stenbak Narvik ) 

  

-          Ellers kan det nevnes at det jobbes med å bygge opp et kompetansesenter 

for snøproduksjon på Setermoen , der det vil bli kjørt årlige kurs .  Snowtech og 

areco har satt mye nytt utstyr der som kan brukes under 

kursing  . 

-          Vært på  høstmøte til Ak på Helsfyr . 

-          Valg inn i valgkommmiteen til  Ak sentralt 



 

 

Kun alpin anlegget i Sulithjelma har klart å åpne en trase`, 

Jobbes  mye bra rundt om i de forskjellige  klubbene i Nordland . Vi gleder oss 

allesammen til Kongvinter kommer  J 

 

Hopp/kombinert: 

Vi sliter med rekruttering 

Anleggene er tungdrevet, 

På Rognan: tungdrevet/gammelt anlegg 

 Få utøvere. Trond j er blitt halvsvenske.. 

Flere i Trondheim, vanskelig å bli lokalt når de blir gammel nok 

Langrenn: 

Røklandsamling, jr fra torsdag. Bra samling, hovedansvarlige trenere. Team nn var 

med. Litt dårlige fasiliteter på nordnes. God mat.  

Ungdomsrepresentant: Ane, blir med i ung i sporet i Nsf. Lena på samling for Nsf.  

Åpning av rulleskianlegg i Stokmarknes 

Høstmøte 

Jenteløftet, Vilde er trener 

Ønsker at vi kommer i gang med treningsamarbeid i forhold til jenteløftet. 

Jr-NM : i Godt gjenge - vi må ha dette med overattingskapasitet, innspill til  

Nsf,  (Norgescup og jr-NM) 

Status Km- er den gått ned? 

Utviklingstrappen, langrenn ser på. 

Gode arrangementer i Nordland.. Ungdom velger musikk, ungdomsrepresentant i LK 

viktig. 

  

 

Leder og nestleder: 

 Vært på høstmøte Nsf, mye tid på Nordtugsaken. God avtale for Nsf. I havn pr. 

14.11.  



 

 

OL : også Troms bør legge dette bak seg. Særlig idrettskretsen. Ikke begrensnunger 

i forhld til spillemidler i idrettsnorge. 

Anlegg: 

25/2013: ØKONOMI - regnskap pr dato  

Vedtak: Venter på en riktig rapport fra IRK, sendes ut til styret så fort den foreligger 

                                 - BUDSJETT 2014:  presentert også på mail, 

- Presisert at styret har tidrommet fram til 31.12.2013 med å selge 

sponsoravtaler for minimum 75.000. Etter dette går tilbudet ut til klubbene. 

Overføringer til grenene vil avhenge av hvor vidt styret har suksess.. 

100.000/50.000/50.000 hvis styret lykkes I motsatt fall blir overføringene 

75.000/37.500/37.500.  

- Se også epost fra Tom på de største bedriftene i Nordland 

 

- sponsorarbeid KRETS brainstorm på Mail. Det må gjøres noe nå. Hvis 

styret ikke klarer å selge avtaler før nyttår blir bevilgningen til grenene som 

før. (Ark. Sendes) Går over til klubbene over nyttår.(se epost fra Tom 

18.11- øvrige i styret må også komme med innspill på epost) 

26/2013: Skiarrangement sesongen 2013-2014:  

               - status terminlister i alle grener (Langrenn/turrenn =OK)(alpint: mangler 

tder)(Hopp/kombinert: mangler dommere) 

               - status NM-junior og KM-helgene (OK) 

               - Telenorkarusell og andre breddetiltak  

-30 søkere fra Nordland til Tkarusellen 

 

               - orientering om vinterens reiseopplegg 

-  Kretskontoret og LK har kontroll 

 

27/2013: Kompetanseutvikling: 

               - TD og dommerståa i kretsen. 

- Ettermiddagskurs for Tder? Helgekurs? Mailavklaring? 

- Trenerutdanninga 2013 - 2014; status. 3 trener 1 kurs (45 timer) 48 

påmeldte. Langrenn. Oppstart november 

                



 

 

28/2013: Anleggsutvikling: 

               - Anleggsutvalg: én person pr gren i utvalg med Tom R. Navn fra grenene 

                 tibakemeldes til Tom med kopi til Jens asap. 

Anleggsmøter 

Troms : "ny"  formidabel jobb, eksist anlegg, behovsplan. Det kapes ofte en 

konkurranse i kommunene og kortene holdes tett til brystet. Hvordan håndterer vi 

dette? 

N-Trøndelag: velfungerende anleggsutvalg.  

Drøm 3 utvalg i Nordland. Se realismen i dette. Utfordring for de små grenene. 

Førere rundt omkring. Alt av anlegg godkjent av anlutvalg. 

 Lag anleggsoversikt 

 Hvem spør klubbene? Skikretsen 

 Idrettsrådet viktig 

 Kommunedelplan ( må for å få spillemidler) 

 Kommunalt drevne anlegg. 

 

               - Hvordan skal utvalget jobbe? meningsutveksling med tanke på enkel / 

                 funksjonell punktliste. 

               - Dagens anleggsituasjon i Nordland Skikrets 

               - Prioriteringer i tingperioden 

 AnleggUtvalg bestående av Tom + representant fra alle grener. 

 Kontakt anleggskonsulent Marit Gjerland om LEDlys.  

 Utdanning av anleggsrådgivere lokalt – anleggsrådgivere – viktig i tiden framover, 

 Anleggsplan klar til skikretstinget 2015 – må være målet! 

29/2013: organisasjonsplan: 

               Hvordan jobber vi i perioden? Ansvarsavklaring og rolleavklaring;  

               oppdatering fra sist: Styret forholder seg til roller beskrevet i 

organisasjonsplanen som ble vedtatt på siste skikretsting. 

               - internt i styret 

Skypemøte mandager kl 1400 – de ansatte ringer opp. 

               - overfor klubbene- nettside 

- Facebookside må bli mer aktiv 



 

 

- Vedtak: Jens/Frank tar fatt i dette 

- Opprette styret som brukere 

-  

               - overfor NSF 

- Ikke så mye fra Nsf 

- På hjemmesida (Ny side) 

- Styrereferater må inn 

-  Ansvar: Frank/Jens 

- Referat fra skikretsting må inn 

- Kommunikasjon styret/kretskontoret: 

- Hovedsakelig epost (leder kontaktes utelukkende på ledernsk@gmail.com ) 

- Skypemøter ukentlig mandager 14:00-14:30 (leder,nestleder, Frank, Jens) 

Kretskontoret ringer opp. Forberedelser: Leder/kretskontor setter en 

agenda som utsendes på epost innen mandag kl. 13:00 

30/2013: Skitinget 2014 

Loen/Stryn ,  reise med buss fra Gardemoen, tog til Otta + leiebil. NSF kommer med 

utspill.  

                - Hvem reiser?  5 i delegasjonen  fra Nordland- Hvem? -Bør skje før påske 

- 50 % damer 

- leder 

- Nestleder 

- Langrenn 

- Alpint/hopp/kombinert 

                - Har vi saker å melde? 

- Klubbrepresentant/gren 

-  

               Dette avgjøres ikke på dette møtet, men en foreløpig diskusjon må til 

31/2013: Møteplan 2014 

               - styremøter / AU-møter 2014 vår 

mailto:ledernsk@gmail.com


 

 

- AU møte januar, 29.1 kveld 20.00 

- Styremøte fysisk på dagtid? Betale tapt arbeidsfortjeneste? ARNFINN har 

mulighet  på fredager?  Forslag på 7.3 på Aspmyra Idrettens Hus 

- På dette møtet 7.3 finner vi representantet til tinget. 

-  AUmøte tirsdag 8.4 kl. 20:00 skype  

- delegasjonsmøte(r) før Tinget 11-15  juni 2014 

- Styre delegasjonsmøte på skype 27. 5 kl 2000 

- 29.8.2014 styremøte (dagsmøte fredag?) 

- Julemøtet 2014 torsdag/fredag  

-Saker fra Nordlandtil tinget? 

       

jens 

            


