
Møtereferat                                                                                                   

 
Til: Åke Holmstrøm, Marte Glad Remen, Elin Abelsen, Ane Marie Johnsen 
Kopi til:  
Fra: Nancy Stien Schreiner 
Dato: 18.04.2016 

Sak: LK-møte 

Møtedeltakere: Åke, Elin og Nancy 
Sted: Skype 
Tidspunkt: 18.04.2016 kl. 20:00 – 21:30 

 
 

Saksliste: 
1. Utmerkelser for sesongen 2014/2015 

Bragdpris?  
Åke sjekker med skikrets (Arnfinn Paus) 

  
2. Søknader skirenn 2016/2017 – se vedtak fra møte 14.04.2016:   

A. LK foreslår at Nordlandscup for sesongen 2016/2017 arrangeres slik:  
1. NC i des 
2. KM over 3 dager (januar) 
3. Evt. 1 dag med NC 
4. Tour de Nordland (NC avslutningshelg) 

Vedtak: 
Ta opp med Skikretsen om dette kan gjennomføres for 2016/2017 (ansv. Åke, frist: snarest) 
Hvis dette er OK, legges det ut info på hjemmesiden i tilknytning til søknader på skirenn. 

 
3. Bestilling av Madshusski til Nordlandscupvinnere 

a. Skjema for bestilling til av Madshus-hus ble delt ut under NC. 
b. Sende påminnelse i slutten av mai til vinnere av ski 
 

4. Fagmøte 
a. Agenda:   

i. Reiseopplegg større renn 
ii. Utvikling av Nordland Skikrets 

iii. Hvordan få økt delaktighet fra klubbene 
b. Forslag om at fagmøte legges ei samlingshelg 

 
5. Sesongen 2015/2016 – Evaluering 

a. Oppsummering etter sesong utarbeides 
b. Ferdigstilles etter at utmerkelser for sesongen 2015/2016 er klart 
 

6. 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 

b. For å få struktur på dette er det ønskelig at kretsene melder sine ønsker om kretsbesøk 
og/eller besøk i klubb til NN innen 1. mai 

c. Alle kretser får sette opp ønsker på dager, men NN (forbund?) kan ikke love at hver krets 
får mer enn 1 dag 
 



Møtereferat                                                                                                   

 
VEDTAK: 
Nordland Skikrets ønsker besøk at juniorlandslagstrener i forbindelse med ei samling, 
hovedsakelig den i juni hvis mulig. 

 
7. Skiting 

a. Dato:  27.-29. mai 2016 
b. Fagmøte 26. mai 2016 
c. Kretsledermøte: 25., 26. og 27. mai 2016 
d. Valg av representanter til de ulike fagkomiteer 
e. Fra Nordland Skikrets deltar: Åke og andre grenledere + Arnfinn, Jens Erik og Bente 

+ Ane (Ung-i-sporet-representant) 
 
8. Møteplan for LK Nordland 

a. Første tirsdag i hver måned, fra kl. 20:00-21:30 – vedtatt  
 
9. Ungdomsstafetten Sommer 

a. Sjekk evt. dato 
b. Skal Nordland delta her…? 
c. LK Nordland har ikke budsjettert med kostnader knyttet til US-sommer 
d. Tas opp på neste LK-møte 
 

10. Kurs i regi av kretsen 
a. Trenerkurs T2 (har skiforbundet noen gode kandidater som kan holde foredrag) 
b. TD-kurs 
c. Bindende påmelding til slike kurs 

 
Vedtak: 
LK-må bestemme når evt. et trener TD-kurs skal være. 
LK sender ut interessepåmelding. 
 

11. Terminlistemøter 
a. Tid og sted kunngjøres på hjemmesiden når dette er klart, innen 10.05.2016 

ansv. Nancy 
  

12. Eventuelt 
a. Info fra styremøte Nordland Skikrets 

 


