
 

STYREMØTE NR.  03/2016 

22.4.2016 kl. 18.00-21.00 

Rica Bodø (Diplomat) 

Referat 

På telefon Alv Arne Vilhelmsen 

Sak 15.16: Godkjenne innkalling og referat 02/16 (07.03.16)  

 Vedtak: Godkjent 
o Anleggssak: Helgeland 
o Regnskap 2015 kommer under økonomi 

 Vedtak: Godkjent med følgende kommentarer: 

 Anleggssak Helgeland godkjennes av styret pr epost innen 
30.4.2016 (Ansvar Arnfinn) 

 Regnskap godkjennes av styret innen 30.4. 2016 (Ansvar 
Jens) 

 

Sak 16.16 «Kysten Rundt»  Nytt fra grenlederne & AU-medlemmer. 

 Alpint: 
o Alle renn gjennomført. Mange gode plasseringer, flere pallplasser på FISrenn, flere ecupstarter, god 

rekruttering Svolvær og Mo I Rana. Dårlig deltagelse i NNM på Mo til tross for god trøkk!.. NM i 
Narvik i 2017. Priser for 2015 utdelt, 8-8.5 Attacing Viking – Fagernesfjellet 4-8.5 se hjemmeside.  

 Langrenn 
o Oppsummering kommer fra LK. Stor suksess med HLR på Fauske, Få avlyste renn i vinter. 

Deltagelse i kretsrenn variabel, nedgang i Salten oppgang på sonerenn. KM i Bodø og 
Stokmarknes. Bra i Bodø lav deltagelse i Vesterålen. Flere prioriterer Ungdommens 
Holmenkollrenn foran KM på Stokmarknes- Mange svært gode resultater i NC-jr. Godal, 
Moen med flere. Bra oppslutning på kretsens opplegg. Ikke ønske om felles smøreopplegg. 
Flere utøvere på Barents Wintergames, veldig positive tilbakemeldinger. God sesong både 
arrangementsmessig og prestasjonsmessig.  Team NN med  gode prestasjoner på jentesida 
og dårligere på guttesida. Bysprinten siste renn i år. 

 Hopp 

http://www.skiforbundet.no/nordland/nyhetsarkiv/2016/4/invitasjon-til-attacking-vikings-arctic-challenge/


o 6 renn arrangert i vinter, det gror bra. 60 deltagere i vårhopprennet  - det er bra! Mangler nasjonale 
hoppere! Viktig at disse er med! Gjøre tiltak. Vinteren har vært relativt grei. Eirin Kvandal (Mosjøen) 
hopper periodevis svært bra! Mange gode resultater bl. Seniorer/jr. God deltagelse i 
Telenorkarusellen. TJ i valgkomiteen for hopp i NSF. Innstilte fra Nord-Norge:  4 nye kommer inn. 

o Alv A kombinert: Positiv utvikling i kombinert 25 deltagere i NNM og KM. Ny rekord! 4 kretsrenn 
arrangert. 4 og 6 plass i HLR. Det ser ut som om skileik bærer frukter! Flere med på kombinert. 
Faktisk flest jenter! Håp om nytt blod i Mosjøen. Bysprinten får bl.a opp Gråbakk for å fortelle om 
erfaring fra tiden som «ungdomsløper». 

 

 Kretsstyret: Kretsledersamling under ungdomsOL. OL som det bør være – nedpå og mye bra. Skipolitisk 
dokument, rekrutteringsdiskusjon, kostnad og eksklusivitet- man bør stoppe. Inkludering vanskelig men man 
prøver. Holdningsskapende arbeid. Alkohol. 
o T1 Alpint - kurs over 4 dager i mai i Narvik.  
o Tilbud om kurs i langrenn der folk bor –info til «uvitende» foreldre 
o Sponsor Bente og Vibeke er på ballen. 

 Administrasjon 
o Tøff vinter med mange henvendelser på mail og telefon. Hovedsakelig fra klubbene. Jeg har 

hatt god hjelp av Eirik (min sønn) som har tatt alt av resultater og hjemmeside i tillegg til 
forefallende, oppkommende ting. Utfordringen er å være delvis sykemeldt og samtidig 
overordnet ansvarlig for drift og økonomi for skikretsen. Veien videre: Arbeidsgiver har vært 
aktivt inne og vil støtte og hjelpe. 

Sak 17.16 Oppsummering sesongen 2015 – 2016 

 Alpint 
 Langrenn 
 Hopp 
 Kombinert 

Se forrige sak 

Sak 18.16 Idrettsregistreringa; ny ordning i år. Vi gjennomgår endringene og 
hvordan vi må følge opp klubbene (spesielt nå klubbene ikke holder / rekker 
fristen; NB! Tidsfaktoren kan bli en utfordring også i purre-rundene) 

 Status kontakt 
o Tom – OK 
o Jens - OK 

Sak 19.16 Økonomi / økonomistyring 

 Årsregnskap 2015 – Godkjenning pr. epost innen 1.5.2016 Sendes styret pr. epost. 
 Regnskap pr. 31.3.2016. Godkjenning på epost 1.5.2016 Sendes styret pr. epost 

 Feil vedr. noshow fra Radisson Blu i Bodø (HLR-Langrenn) Regler for avbestilling – ny ordning i forhold til 
avbestilling gjennom NSF 

 Smøreboder HLR? LK står igjen med ansvaret? Åke avklarer 

Sak 20.16 Rekrutteringstiltak / skolering 

o Unge ledere 
o Allsidighet  
o Barneskoler/rekruttering 

Kommentert [JEN1]:  

http://www.skiforbundet.no/nordland/nyhetsarkiv/?npid=17137&page=Idrettsregistreringen


o Dempe utstyrspress- enkelte klubber viser vei i forhold til dette.  
o Gode relasjoner 
o Barnas skiskole – lekbetont også basistrening- skileik viktig. Skikross – viktig og positivt. Telenorkarusellen 

viktig 
o Kretsens rolle? Sak på hjemmesida og sak til neste skiting. Også foredrag til neste skikretsting. 

Inspirator eksternt? (ikke nødvendigvis fra idrett) 

Sak 21.16 Styrets handtering når klubber ikke greier å takle interne 
stridigheter/motsetninger. Her bør vi diskutere rutiner og tiltak. 

o Skissere lovverket som vi er underlagt NIFs lov etc. 
o Klubbsamarbeid 
o Arbeidsgrupper – hvordan løse konflikter. 

Sak 22.16 Fram mot Tinget i Trondheim: 

-  
- Fagmøtene: Alle grenledere. 

o Arnfinn – delegat og fagmøte Langrenn 
o Bente – delegat og fagmøter 
o Vibeke – delegat og fagmøter 
o Alv Arne – (fagmøte) 
o Åke – delegat (fagmøte) 
o Nancy Stien Schreiner (fagmøte og delegat) 
o Jo Inge (fagmøte Valgkomité og delegat) 
o Trond Jøran (fagmøte)  

- kretsledermøte 
- ønske om tid til Nord-norsk møte (langrenn?): Team Veidekke og annet? 
- delegater (lyst- ulyst; kan – kan ikke; delegater utenfor kretsstyret?; vil  

  idrettsregistreringa endre delegat-tallet?) Billetter blir dyrere jo nærmere 
tinget vi kommer.. 

Sak 23.16 Terminlistemøter i juni: 
sted og dato: Helgeland, Salten, Nordre 

 Møtet er ikke ferdig før TDer er utnevnt. Alle arrangører må være TD på ett annet renn.  
 Oppsatt TD må ev finne erstatter. 
 LK kjører fagmøte i uke 23 ifbm samling 
 Terminlistemøte i uke 22-23 (LK) 

o Alle regioner – sted kommer 

Sak 24.16 Høsten 2016:  

- oppstartmøte aug./sept. 
-  Neste møtet berammet til 20.-21.august med styrearbeids-seminar den ene dagen.  

 

(NB! seminaret er nå utsatt og styremøtet kommer som telefonmøte 24.8. kl 20.-

21.00 



- Regionale høstmøter (datoer /møtested; lokale kretsstyrerepresentanters  
  oppgaver – ifbm Røkland) 
  Helgeland: Alv-Arne, Trond Jøran 

  Salten: Bente, Åke 

  Nordre: Arnfinn 
-  

Sak 25.16 Eventuelt 

- Utmerkelser Bragd/innsats: Grenene gjør dette innen 1.5 
o Grenene kommer med innstilling til Nordland Skikrets pokal innen 1.5 

Sak 26.16 Neste møte: ? 


