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STYREMØTE NR.  06/2016 

25.11.2016 kl. 17.30-20.30 

Styremøte, Idrettens Hus Bodø 

Referat 

Tilstede:  Arnfinn Paus, Bente Jonassen, Vibeke Kristensen, Åke Holmstrøm, Trond Jøran Pedersen (telefon), 
Alv Arne Vilhelmsen og Jens Erik Nilsen 

 

Forfall:  Jo Inge Øverland (meldt) 

 

 

Sak 38/16: Godkjenne innkalling og referat 05/16 (28.09.16)  
 
 

 Godkjenning av innkalling. 
o Vedtak: Godkjent 

 

 Gjennomgang og oppfølging av protokoll fra forrige møte  
o Forslag til vedtak: 

 Vedtak: Godkjent 
    

 

Sak 39/16 «Kysten Rundt»  Nytt fra grenlederne & AU-medlemmer. 

 
 Orientering fra: 

Alpint:  
- Terminliste ok . ( Blir satt opp Tder i løpet av neste uke . ) 
- Ankenes, Svolvær og Sortland har gjennomført samlinger  i Levi med fantastiske forhold. (totalt ca 60 løpere) 
- Rana Har hatt samling innendørs i Estland med ca 25 løper med fine forhold. 
- Rana og Sulis har gjennomfører treninger i Tärnaby. 
- Fis løperne har kjørt 2 renn i Kiruna med ok resultater. 
- Sulitjelma skal ha Treningssamling/renn 2 des. 
- Ak Nordland hatt flere møter med FFA Narvik ang treningssamarbeid/samlinger  
- Vibeke har vært i møte i Kirkenes med Barents games: Ta med seg de gode tingene fra ungdoms-OL. Ting må 

ikke bli for alvorlig og voksent! FIS regler blir for strenge – dette jobbes det med. Høstmøtet for Troms, 
utfordringer med terminlista. Prøver å få til ett jenteprosjekt i samarbeid med Troms. Det har vært stor 
rekruttering i Mo og Svolvær 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Nordland/Dokumenter%20til%20hjemmeside/Referater/2016/STYREM%C3%98TE%20NR%205_16_referatR%20(5).pdf
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Anlegg 

- Ankenes/Sortland/Svolvær har produsert snø, men er ikke åpent 
- Narvikfjellet produserer snø, åpner 1 bakke i dag  
- Sulitjelma produserer snø planlegger åpning over helgen  
- Skillevollen har ikke startet med snøproduksjon.  
- Har ikke status på Fauske/Bodø og Mosjøen (Mosjøen kun natursnø) 

 

Kurs 

 

Malm IL (Sulitjelma) har gjennomført ett kurs i snøproduksjon.  

5 -7 deltagere med Ulf Ove Karlsen som kursleder. 

Ulf er mann med utrolig mye kunnskap om snø produksjon og burde utnyttes mere både innen 

alpint/langrenn/hopp/KK 

 
Langrenn: Snart sesongstart, Valnesfjord og. Innstrandens IL er nå i Arvidsjaur. Utøvere på landslag og team på 
ulike renn. Klubbsamlinger og treninger rundt hvor snøen er kommet. Reiseledere og påmeldingsopplegg er 
underveis. I forhold til antall utøvere er det en reduksjon i antall. Dette vil vi komme tilbake til. Utfordring å gjøre 
dette i forhold. Enkelte klubber melder seg ut i forhold til overnattingsopplegg. Mulig kretslagstrener? Team 
veidekke til Røkland høsten 2017? Samling i Arvidsjaur – mange klubber. 
Hopp: Fageråsen: Litt utfordringer i forhold til avståing av grunn fra Kirken. Dette vil uansett koste mye penger. 
Også utfordringer i forhold til rasfare. Ting må skje raskt ellers dør miljøene.  
Kombinert: Snø på Helgeland, oppkjørte spor. Møte i KK/HK hvor renn ble lagt, samarbeid med Nord-Trøndelag. 
MIL – hopp/kombinert også i KM. God oppslutning på høstens innetreninger.  
Kretsstyret:   
Arnfinn: Noen telefonmøter om Kristoffersensaken (avgjøres i Oslo tingrett) Johaugsaken og Sundbysaken. 
Arnfinn orienter. Kritiske røster blant kretsledere. Diskusjon om astmamedisin. Stort medietrykk og mer 
ydmykhet hadde vært ønskelig. 
Bente: Har skrevet kronikk på vegne av skistyret i Nordland særlig med fokus på anlegg. Lag fane om 
anleggsutvalg på hjemmesida med veiledere til klubbene. Se på sidene til Nord-Trøndelag og Oppland.  
- Utvalg er opprettet, består av nestleder og ledere av fagkomiteene i NSK 

 

- Få lagt en fane på hjemmesiden til NSK med info (se Oppland) 

 

- Mandat er i hovedsak å oppdatere anleggsoversikt 

o Arbeid må i stor grad utføres i fagkomiteene opp mot klubbene 

o Det må enes om hvordan dette gjøres 

- Underordnet mandat vil være å se på utforming av anleggsplan, forslag: 

o Nord-Trøndelag  

o Oppland 

- Saker siden forrige styremøte 28 sept: 

- Nordland Idrettskrets har opprettet et anleggsutvalg med Tom Mørkved til leder. 

- NSK innkalt til Bodø Kommune sin plan for rulleskianlegg. Jens Erik stilte opp. Bodø kommune har vedtatt 

tilskudd til rulleskianlegg på Bestemorenga med oppstart 2017. Det er også vedtatt tilskudd fra Bodø 

kommune til snøproduksjon i bakken til Bodø alpinklubb/Alpinor. 

Anlegg ellers: 

- Snøproduksjonskurs i Sulis (se hjemmesida) 

- Nordfold IL i Steigen har planer om utvidelse 
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- Hvordan står det til med anlegg i Narvik til NM? Mangler noen personer men det jobbes godt.  

 
Administrasjon:  

Sak 40/16 Organisasjon 

 Etter høstmøtene Oslo: Vi må følge opp SUM fra høstmøtene og skipolitisk dokument.  
o Fra LK: Regelendringer i forhold til stakesoner og stavlengder. Hvordan håndheve? 

Prøveprosjekt på vegne av FIS. Også kontroller i lokale renn.  
 

 Etter regionale høstmøter (sonemøter): Mange deltagere men det kunne vært flere i Nordfylket. Ut 
i klubbene. Klubber i de enkelte grener søker til sin fagkomite som innstiller på bruk av 
prosjektmidler. Klubbsamarbeid er viktig på rekrutterings og utviklingstiltak. (tingvedtak)  
 

 Økonomi:  
 

o Spørsmål vedr. jr-NM. Nullspill. (LK) Hva er utfakturert? 
o Manglende utfakturering i forhold til US. Har LK dokumentasjon på mailer sendt kretskontor? 

(LK) 
o Hovedlandsrenn: Noshowregning tas til følge. (LK) 
o LK beskriver i epost til kretskontoret hva som er utfordringen i regnskapet. Adm. videresender til 

regnskapsfører. 
Grenene må føre skyggeregnskap slik at man fortløpende har oversikt over inn og utgifter. – Det må foreligge en 
rapport som er så enkel at grenen forstår den enkelt. 

 

 Ny bemanning i adm. stillinga. Atle Rolstadaas i 50% fra 1.12.2016     
                             

 

 Budsjett for 2017: Alle grener og adm.  
o Utsatt  til styremøte 1/17 

 

 Randonee: Klubber må være medlem før støtte. Hva er klubbens navn? 
 

 Handlingsplanen. Oppdateres og legges fram for kretstinget 2017 
 

 Valgkomiteens arbeid: Er i gang og har hatt første møte i Bodø 03.11.2016 
 

o Arnfinn 
 

 Møteplan Vår 2017 
 

o Arnfinn.. 

 Neste møte: 18.01.2017 

 
Sak 41/16 Eventuelt 

 
 


