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STYREMØTE	NR.		03/2017	

20.03.2017	

Kl.	20.00	
Styremøte,	telefon	

Referat	
	

Til	stede:	Arnfinn,	Atle,	Trond	Jøran,	Jo	Inge,	Atle,	Jens	Erik,	Åke,	Alv	Arne,	Bente	

Forfall:	Vibeke	

	
Sak	15/17:	Godkjenne	innkalling	og	referat	02/17	

o Forslag	til	vedtak:	Godkjennes	
o Vedtak:	Godkjent	

• Kysten	rundt	
o LK:	Hektisk	periode,	kun	ett	renn	ikke	avviklet	i	Salten,	ett	renn	flyttet	i	sør.	Viss	diskusjon	

om	US-uttak.	Kriteriene	er	kjent	–	utfordring	at	foreldre	engasjerer	seg.		
o AK:	Opprettholdt	aktivitet-	alle	renn	gjennomført.	NM	Alpint	i	god	rute-	men	dårlig	

værmelding.	Kretsen	ved		
o KK:	Bra	aktivitet	i	skileik	
o HK:	Aktivitet	i	Munklia	og	i	Mosjøen.	Alle	renn	minus	ett	gjennomført.	Neste	er	vårhopprenn	

og	NNM.	Marginalt	med	aktive..	
o Leder:	Tillegg	vedr.	anlegg	på	Kvaløya,	sendes	Troms	Skikrets,	må	følge	vanlig	saksgang	i	

organisasjonen	.	FIS-godkjenning	må	på	plass	i	Mosjøen	før	mesterskap.	Åke	følger	opp	med	
Mosjøen.	Klubbesøk	må	vente	til	høsten.	Kretsledermøte:	Uheldig	at	fagmøte	er	før	tinget.	
Men	dette	kan	ikke	gjennomføres	før	neste	skikretsting.	

§ Fagmøte	langrenn	må	være	fredag		og	lørdag.	35	til	fagmøte	fredag	–	bestill	lokaler	
også	fredag.	

o Ansatte:	
§ Jens:	Daglig	drift,	telefoner,	mail,	økonomi,	fakturagrunnlag	
§ Atle:	LK,	utviklingsarbeid	
	

	
Sak	16/17: Økonomi 

• Regnskap pr. 28.02.2017	 (Jens,Atle) 



	 	 NSK	styremøte	03/2017	

2	
	

o Jens:	Pr.	dag	er	det	ikke	store	bevegelser.	Rapporten	vil	bli	mye	endret	til	neste	gang.	
Avdeling	20	(hovedlag)	vil	få	lagskontingent	og	avgift	for	lisenser	samt	deltageravgifter	
utfakturert.	Videre	vil	terminlisteavgift	bli	utfakturert.	Dette	gjør	at	vi	vil	få	en	sterkere	
inntektsside. 

o Atle:	Mye	aktivitet	i	LK,	alle	utfakturering	OK 
o Styret	må	bestemme	hvorvidt	LKs	innkjøp	av	sølv	og	bronsemedaljer	til	KM	skal	belastes	

skikretsen	eller	LK? 
• Åpne poster (Jens) De fleste har betalt – Jens følger opp og sender ut rapport etter å ha 

sjekket bank (rakk det ikke til møtet) 
• Budsjett 2017 (Atle) 

o Offisielt regnskap for 2016 (Atle avd 70/Jens)  
§ Disponering av overskudd/underskudd? Er bestemt tidligere. LK?  

o Noshow fra i fjor – LK sender over mailer/korrespondanse før videre aksjon fra AP 
• Utviklingsmidler 2015/16: Utbetaling? Jens følger opp tidligere vedtak i forhold til 

overføring/utbetaling.  

Sak	17/17: Organisasjon 

• SUM (Atle – alle – status og framdrift) 
o  

• Skikretsting –status. Dato 6.-7.-mai med styremøte fredag 5.5.Rognan Hotel (Jens, Arnfinn) 
o Møte avholdt med hotell 
o Sakspapirer utsendt for 2015 (kan brukes som mal) 
o Dirigent? 
o Referent? Saltdalsklubber ? 
o Valgkomité? Det jobbes med saken, viktig å ha navn i alle funksjoner. Også 

hederstegn. AP følger opp 
o Andre ting? Faglig innhold – integrering? SUM –Tine Riis Johansen NSF? Young 

Active? Atle? Eksterne? 
o Handlingsplan hoveddel på neste møte i april. 

§ Sjekk mail fra Atle om grenmål. 
§ Bente lurer på forankring? Mange forslag fra Åke ( Vossalangrenn) om 

arrangement.. Reduserte kostnader for klubb. Sponsorer er interessert. LK 
følger opp 

o  
• Utmerkelser (Bente): sjekk mail fra Bente. Aldersgrense fleksibel. Rette opp ordlyd på 

nettside. BJ og JEN har telefonmøte om saken. 
o  

Sak	18/17: eventuelt, 
o Jenteprosjekt: (Atle)  Ting flyter og på gang. Det jobbes med søknader om støtte. 14-

16 jenter.  Antall aktive jenter er dårlig i kretsen ((Åke). Viktig jobb og bra med 
forankring i styrene i klubbene. Også viktig i hopp. (TJP) Viktig også i Alpint (JIØ) Må 
prioriteres i alle grener (AR) 

o Bente: Anlegg. Revisjon og tilpassing av Anleggsplan til Skikretstinget? (Nord 
Trøndelag) Nå eller det nye styret? Vi bør begynne å jobbe med det nå (AP) 
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o AP: For mye prosedyrer rundt skirenn=ekskluderende?  
o Fis-renn = NNM? Stor diskusjon. Til NNmøte? Dispensasjon? Dette er for så vidt 

diskutert i dette fora tidligere. Viktig å beholde rennet med FIS-status? Nordland 
Skikrets/AP melder dette ev. inn som sak til NN-møte 

o Neste møte: 21-22. April 2017 
 

	 	 	 	
	


