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STYREMØTE NR.  05/2016 

28.09.2016 kl. 20.00-21.30 

Telefonmøte 

Referat 

Tilstede:  Arnfinn Paus, Vibeke, Åke, Alv Arne, Jo Inge, Trond Jøran og Bente 

 

Forfall:  Ingen 

 

 

Sak 30/16: Godkjenne innkalling og referat 04/16 (24.08.16)  
 
 

 Godkjenning av innkalling. 
 

 Gjennomgang og oppfølging av protokoll fra forrige møte – foreslår at vi tar denne relativt grundig slik at 
vi kan følge opp vedtak som er gjort. 

 

o Forslag til vedtak: Vedtas 
 Vedtak: Vedtas 

    

 

Sak 31/16 «Kysten Rundt»  Nytt fra grenlederne & AU-medlemmer. 

 
 Orientering fra: 

Alpint: Terminlista stort sett klar – kommer. Samarbeid Troms og Nordland. Samarbeid mellom FAU og klubbene 
for ett enda tettere samarbeid. Treningssamling gjennomført i Narvik sammen med klubber og Nordland 
Skikrets. Også trenere fra andre idretter. Populært! 
Langrenn: Kretssamling på Røkland ca 80-90 utøvere + ledere,-gode tilbakemeldinger. Utfordringer i forhold til 
påmeldinger til NC-jr. Overnatting på skole for HLR ca 50 stk. Detaljer gjør dette vanskelig, frister mangler etc.  
Team Veidekk NN og Team Sparebanken. Forespørsel om støtte til kompetanseheving av trener – Nordland 
Idrettskrets sier foreløpig nei. Ikke til skikretsene. Skikretsene burde vært på kopi. Ingrid Mathiesen og Ask Kleist 
Godal hospiterer på team Veidekke. 
Hopp: Felles treninger på Mo, Landssamling i Ørnskioldsvik, Miljøsamling i Trondheim og Knyken. Veldig positivt. 
Hoppbakke på Mo, krav om regulering av område rundt bakken, kommunen har nok å gjøre i forhold til 
veiutbygging. Det må være en eierstruktur og reguleringsforslag før fylket engasjerer seg. Utfordringer i forhold 
til Den Norske kirke 
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Kombinert: Samling nevnt overfor. Mange engasjert i forhold til skileik i kombinert. 12-13 på innetrening 
Kretsstyret: Bente og utmerkelser: Oversikt sendt ut, Grenkomiteer har innstilt. Innsatspokal etter innstilling fra 
grenene. NSK/Kongehusets pokal: Utdeles beste gutt og jente:  Innstilling fra AU Bertine Aam Olsen og Robin 
Pedersen. 
 Vedtak:  Vedtatt! 
Arnfinn: FIS-seminar på Gardemoen, Blåvegen i en annen kategori?. Vikar inn i 50% for Jens fra 1/12-31.3. 
Valgkomiteen i gang – Ønsker navn å vurdere. Kretskontoret legger ut info om valg på nettsida. 
Barentskonferanse med Per Oskar Andersen og Vibeke Kristensen.  
Administrasjon: Driftsmessige ting, tiltagende aktivitet. Kurs langrenn Trener 1 og 16 timers kurs jibb/alpint i 
forbindelse med idrettskonferansen helga 30/9-2/10 2016 
Bente: Oppgradere plan om anlegg i handlingsplan. Svært viktig å komme i kontakt med klubbene. Anleggsplan 
må kvalitetsikres. Arnfinn: Dette er en rullerende plan. Dokumentet må holdes levende. Klubber må holde seg 
orientert om anleggsituasjon  (Åke). Vi må se hvilke anlegg vi skal satse på. Meld til Bente. Marit Gjerland 
kommer på besøk. 

Sak 32/16 Organisasjon 

 Økonomi: Se tilsendt regnskap og kommentarer. Forslag om at det som tilkommer av utgifter i 
forbindelse med kurs tas fra egenkapital. Pr. i dag er det dyrere med kurs i Nordland enn ellers i 
skinorge. (Saken ikke diskutert). 

o LK MÅ nå gjøre opp for solgte LSV-luer for forrige sesong! Lovnad er kommet i de to siste 
styremøtene. Frist settes til 17.10 – i motsatt fall går saken til inkasso. 

o Overnatting Hovedlandsrennet blir på skole 

o 100.000-potten: Etter en del diskusjon ble vi enige om følgende: Klubbene søker til sine 
fagkomiteer. Fagkomiteene innstiller og styret foretar endelig tildeling. Fagkomiteene 
skal ikke stå som søkere. 

 Reiser/overnatting utenfor kretsen se LK overfor. 
 Høstmøte Gardemoen 

o Hvem reiser? 
 Kretsleder 
 Nestleder 
 Langrenn: 
 Adm: 
 NN-møte søndag 

 Oppfølging av Skipolitisk dokument 
o Vi var med på å utforme dette.  

 Regionale høstmøter 
o NSF: Sette i gang prosesser i klubb/krets 
o Viktig at alle grener møter! 
o Agenda klar snart. 
o Utviklingsmodell blir viktig. 

 Eventuelt 
o Årshjul? For styret eller for alle klubber? Vibeke og Bente sender ut utkast. 
o  

 Neste møte: EVENTUELT nytt telefonmøte onsdag 2.11 etter regionale høstmøter. Hvis ikke blir neste 
møte i Bodø 25.-26.11. 

 


