
	

STYREMØTE	NR.		04/2015	

Protokoll	

Telefonmøte	

	04.03.2015		kl.20:00-21:00		

Tilstede:	Arnfinn	Paus,	Jo	Inge	Øverland,	Doris	Stien	Kaspersen,	Tom	
Raaum	,	Jens	Erik	Nilsen,	Eva	Lund	Pedersen,	Marit	Elveos,	Trond	

Jøran	Pedersen	

Forfall:	Alv	Arne	Vilhelmsen	

 
sak 18/15: «Kretstinget» -  

• Hovedlagsrapport 
o Egen anleggsrapport,  
o Noen ord om Petter Grønås (ytterligere oppmerksomhet? -1 minutts stillhet?)Vedtak:  Ved 

innledningen til tinget 1 minutts stillhet. 
o Representert på Nordland Idrettskrets ting i 2014 (Innspill fra Eva) 
o Hederstegn må med i rapporten fra hovedlag, korrektur (Ansvar Arnfinn) 
o 3 klubber som har runde år – Jens sjekker ut hvem som har bursdag 9.4.(forespørsel sendt) 
o Sjekke tall for utdanning (Jens 9.4 – forespørsel sendt ) 
o Arnfinn retter og sender riktige tall til Jens som setter dette inn i hoveddokumentet. 
o Lage en egen prosedyre om hvordan vi idrettsregistrerer. (Ansvar Jens til neste styremøte) 
o Avslutning flikkes på. (Ansvar: Arnfinn) 

• Anlegg: Start med «i tingperioden». Korrigeres av Tom. Prioritering i forhold til rulleskianlegg i 
Salten. Poengter viktigheten av å være med i idrettslag.  

• Grenrapporter kommer 
o Hopp er OK pr. 2014 og 2015. 
o Alpin kommer 9.4 OK! 
o Langrenn kommer innen 10.4 

• Handlingsplan 
o La den stå med ev. nye navn. (Jens korrigerer til hoveddokument) 
o Virksomhetsplan (Korriger?) Enighet om at det ikke gjøres endringer- ev korriger 

målsetninger?  
o Skikretssak om overgang til annen skikrets. Uttalelses sak fra Skikretstinget Se egen sak. 
o Deltagelse på skikretstinget. Få med deltagere til skikretstinget.  

! Sjekk ut med klubber i ditt område! 
! Forfall fra Marit til skitinget 



! Forfall fra Tom. (jobb) 
! Åke møter som leder for LK 
! Ingen representanter fra de store klubbene så langt.. 

• 9.4: 
• B&Y kommer 
• IIL OK 
• Fauske? 

! Valgkomiteens arbeid. Grenledere må være aktive og hjelpe valgkomiteen. 
! Slå sammen Hopp og kombinert fra styret. Formelt innspill fra leder.  
! Forespørsel: Kulturskolen kulturelt innslag? Droppes – enighet. 
! Høstmøte for klubber? Mellomliggende år/ sonemøte? 
! Den nye innsatspokalen- må innstilles av grenene (sammenslåing av innsats og bragd) 

Ansvar grener, Hopp/Komb samt Alpint er OK. Langrenn mangler 
! Nordland Skikrets pokal- må innstilles av styret 

 
o Saker til skikretstinget fra styret: 

! Sammenslåing Hopp og Kombinertkomiteen 
! Innsendingsforslag til skikstyret: Overgang til Troms skikrets. 

o Neste møte 24.4 (før tinget) 
 

 
 
           
	

	

	

	

	


