
Møtereferat                                                                                                   

 
Til: Åke Holmstrøm, Marte Glad Remen, Elin Abelsen, Ane Marie Johnsen 
Kopi til: Arnfinn Paus, Jens Erik Nilsen 
Fra: Nancy Stien Schreiner 
Dato: 14.04.2016 

Sak: LK-møte 

Møtedeltakere: Åke, Marte, Elin og Nancy 
Sted: Skype 
Tidspunkt: 14.04.2016 kl. 20:30 – 22:00 

 
 

Saksliste: 
1. Utmerkelser for sesongen 2014/2015 

- Innsatspokal tildeles Vebjørn Moen 
- Nordland Skikrets pokal 

o Gutt: Nikolai Solem Eiterjord 
o Jente: Marthe Kråkstad Johansen 

 
Vedtak:   
Begrunnelse for utmerkelser skal også offentliggjøres, dette gjøres klar til utdeling skal 
foretas. Undersøke om Bragdpris kan tildeles en utøver for 2014/2015? 

   
2. Utmerkelser for sesongen 2015/2016 (Bragdpris, NS-pokal – forslag til kandidater) 

Vedtak: 
a. Saksgang ved tildeling av utmerkelser i Nordland Skikrets utarbeides  

i. LK utarbeider innstilling til kandidater som sendes kretsstyret 
ii. Kretsstyret foretar den formelle innstilling, basert på innspill fra LK 

iii. Innstilling fra kretsstyret skal sendes LK-medlemmer før den publiseres på 
hjemmeside eller aviser. 

iv. I pressemelding på hjemmeside skal det stå hvem, hva og hvorfor en utøver 
mottar en utmerkelse. Dette av hensyn både til den som mottar og de som ikke 
mottar… 

v. LK-leder sikrer denne flyten for 2015/2016 
vi. LK ønsker å dele ut prisene på ei samling 
 

b. Skaffe oppdatert kriterier for tildeling av utmerkelser – Åke 
c. Resultatsammendrag lages  

 
3. Søknader skirenn 2016/2017 

a. Frist?  
b. Hvordan søke?  
c. Publisering på hjemmeside? 
d. Antall deltagere på kretsrenn i Nordland har gått ned i forhold til tidligere år – hva kan 

gjøres av endringer som bidrar til flere deltagere…? 
 

Vedtak:    
A. Søknader kretsrenn for sesongen 2015/2016 

a. Klubber som skal arrangere kretsrenn/turrenn etc. skal søke innen 31. mai 2016 
b. Klubber søker via MinIdrett, ved evt. problemer ta kontakt med kretskontoret 

(mail/tlf.nr.) 
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c. Alle klubber som skal arrangere kretsrenn/turrenn i Nordland Skikrets er i 

utgangspunktet pliktig til å stille med en TD på et annet kretsrenn/turrenn. 
d. Legge ut info om søknad kretsrenn/turrenn på hjemmesiden – ansv. Nancy 
e. Terminlistemøter i løpet av de 2 første ukene av juni  

i. Dato må fastsettes for de ulike soner (lokale bestilles) 
ii. Info på hjemmeside 

B. Innstilling på fordeling av kretsrenn 
a. LK må avgjøre hvilke renn som skal være i sesongen 2016/2017 
b. Tidspunkt for de større mesterskap innad i krets 
c. Tas opp til diskusjon på neste LK-møte  

 
4. Samlinger barmarksesongen 2016 
Det var planlagt 4 samlinger i sesongen 2015/2016 
Samling i Gälliväre ble avlyst pga. kollisjon med andre arrangementer hos klubber/skole.  
Samling i Stokmarknes hadde lav deltagelse. 
 
Vedtak:    
LK foreslår at det arrangeres 2 kretssamlinger, 1 vår og 1 høstsamling.  
Røklandsamlingen er godt innarbeidet, har stor deltagelse og videreføres.  

a. Lage nyhetssak om at Klubber oppfordres til å søke om å være arrangør av kretssamling  
b. LK oppfordrer til sonesamling  
c. Søknadsfrist: 1. mai 2016 

 
5. Kompetanseheving i skikrets 

a. Juniorlandslagstreneren jobber under utviklingsavdelingen i langrenn, og en del av 
stillingen hans skal brukes til oppsøkende virksomhet i krets og klubb med fokus på 
kompetanseheving. Skikretser må sende søknad til NSF om dette. 

Vedtak: 
Nordland Skikrets har søkt om å få besøk av juniorlandslagstrener i forbindelse med ei samling 

 
6. Team Nord-Norge – info fra LK-leder 

a. Søkes etter ny trener 
b. Løpere som skal rekrutteres inn til Team Nord Norge skal primært bo i Nord-Norge, men 

det åpnes for å lette litt på kriteriene… 
c. Mål med Team Veidekke er å rekruttere utøvere inn til landslaget Skiforbundet 
d. Team Veidekke er underlagt Skiforbundet, og for noe støtte herfra. 
 
Vedtak: 
LK-medlemmer må se på mulige kandidater 

 
7. U23 Sparebank Nord-Norge 

a. Gruppe i Tromsø som tar ut løpere 
 
Vedtak: 
Nordland Skikrets må være mer proaktiv. 
Etterspør statutter for U23 


