
	  

STYREMØTE	  NR.	  	  06/2015	  

Protokoll	  

Idrettens	  Hus	  Bodø	  

	  19.08.2015	  	  kl.17:30-‐20:00	  	  

Til	  stede:	  Arnfinn	  Paus,	  Bente	  Jonassen,	  Vibeke	  Kristensen,	  Tom	  
Raaum,	  Jo	  Inge	  Øverland,	  Alv	  Arne	  Vilhelmsen,	  Trond	  Jøran	  Pedersen,	  

Åke	  Holmstrøm	  

 
sak 20/15: Velkommen til gamle og nye medlemmer og raskt kysten rundt (Alle) 

• Tidsramme for møtet: 17:30-20:00 
• Bente Jonassen - nestleder 
• Vibeke Kristensen styret –Ankenes, utdanning 
• Åke Holmstrøm, Fauske IL 
• Trond Jøran Pedersen, Stålkammeratene HK 
• Alv Arne Vilhelmsen – KK 
• Jo Inge Øverland- AK 
• Tom Raaum – Anlegg 
• Arnfinn Paus-leder 

sak 21/15: Godkjenning av protokoll fra Skikretstinget 2015 og styremøte 05/15 (AP) 
• Forslag til vedtak: Godkjennes 
• Vedtak: Begge godkjennes 

o Skikretstinget bør bli bedre besøkt –men hvordan? 
 
Sak 22/15: Organisasjon 

• Rolleavklaringer: fordeling av arbeidsoppgaver i styret - vi ser på NSFs vedtekter for 
kretsstyrer og våre lokale tilpasninger (AP) 

§ AU bestående av styreleder, nestleder og styremedlemmer –kun rådgivende. 
Styre må fatte vedtak 

§ Kretsleder skal ha ett overordnet ansvar 
§ Nestleder: 

• Arrangement 
• Kontakt med arrangementsansvarlige i grener 
• Utmerkelser 
• Terminlistearbeid – mye overlatt grenene 
• Fellesreiser 
• Sponsorarbeid  



o Hva har vi å selge? 
o Nøkkel hos grenledere - mesterskap 

§ Styremedlem anlegg/integrering 
• Kontakt med klubber 
• Anleggsplaner  

§ Styremedlem 1 utdanning 
• Kursbehov, oversikt 

§ Grenledere HK, KK, AK, LK  
• Fra vår-møtet i juni: Riktig tjenestevei for sakene mellom NSF sentralt – krets - klubb – 
medlem (AP) 

o Saker må innom kretsene for behandling før det behandles av skistyret 
o Tjenestevei er  

§ Medlem 
§ Klubb 
§ Krets 
§ Forbund 

o Helt avgjørende at alle ledd følger tjenestevei! 
• Oppfølging av vedtak fra kretstinget, bl.a.- statutter for grenkomiteenes søknader til den nye 

tiltakspotten (100.000): - hvem kan søke? - hva kan man søke støtte til? f.eks.  
o Diskusjon.  

§ Storsamling HK/KK? Samlinger som allerede er i gang TJP 
§ Bredde og rekruttering viktig JIØ Felles for alle grener 
§ Tenke utenfor boksen, basistrening. Flere nivåer for rekruttering VK  
§ Langrenn kretssamlinger – få tak i kompetente trenere – ny trener- Røkland + 

snøsamling. Holde på kvalitet, egen jentetrener. Beholde utøvere ÅH Fra 7 år  
§ Nye prosjekt - viktig TR 
§ Bredde og topp hånd i hånd. Suksesskriterier  Nye øvelser/aktiviteter BJ 
§ Investering i  å komme i gang, utstyrspark. AP 

o Vedtak: Søknad innen 1.11.2015 til . Tildeling på julemøtet. /  
• rekrutteringstiltak hopp / kombinert --> hvordan få med jenter i disse grenene?- 
utviklingstiltak i alle grener - Andre kriterier? (AP) 

o saken ble utsatt 
• Medlemsutviklinga: hvordan få et riktigere antall ved neste idrettsregistrering?Vi må opp til  

+9500 igjen! (AP) 
• Diskusjon. Alle som betaler kontingent skal registreres. Viktig at alle I klubbene som 

er medlemmer (kan også være de som ikke betaler høyeste sats..) Hands on viktig 
for å sikre at alle klubber får info (ansatt) 

• Send ut info om hvordan det registreres..  
 

• Møteplan 2015/2016  
o Forslag legges fram i møtet; forslag mottas med takk innen da, f.eks. uker / datoer 

som ikke er mulige for styremedlemmene. (AP) 
Vedtak:  
 

o 19.08.15: styremøte, Bodø (gjennomført) 
o 23.09.15: styremøte på telefon (20.30 – 21.30)  
o 15-18.10.15: NSFs høstmøte og Arrrangør og anleggsseminar, Clarion Oslo Airport. 

LK,AK,HK, KK reiser Leder og ansatt, andre Anlegg?  
o 26.10 – 29.10 Regionmøter/Sonemøter i Helgeland, Salten og Nordfylket i 

perioden. Jens Erik er på alle møtene; styrerepresentantene møter opp i den 
regionen de bor i. Grenkomité-lederne er spesielt viktige her.  

o Nord Sortland/Narvik?  26.10 Mandag 
o Helgeland Korgen 28.10 Onsdag 
o Salten Bodø/Fauske 29.10 Torsdag 

o 11.11.2015 kl. 20.00-21.30 telefonmøte for styret 



o fre-lø 4.12 Styremøte m / julebord tidlig i desember Bodø ev annet sted 
• Ansatte orienterer (JEN) 

o Rolig i sommer 
o Økende mengder telefoner/mail etter sommeren 
o Nytt datasystem i skiforbundet, utfordring – ikke på plass enda 
o Større aktivitet mot sesong 
o Terminliste egen sak senere 

• Søknader om spillemidler til prepareringsutstyr/langrenn (TR) 
o Vanskelig å holde kontakt med klubber 
o Kun en klubb som har fått hjelp 
o Hva kan søkes på –Tom sjekker 

• Befaring Sjåmoen, Kjemsåsen, Vesterli. Søk om utstyr nå. (søknadsfrist 1.10.2015) 
• Rulleskianlegg Kun Fauske søkte. Fikk ikke. Bodø/Leknes kommer i neste runde. 
• Alle henvendelser via krets, jfr Tom 

 
Sak 23/15: Skirenn 

• Terminlistene i alle grener – status (JEN, Grenledere) 
o Status 

§ Langrenn: Helgeland og Nord er klar og på nett I løpet av neste uke. Salten 
kommer I løpet av kort tid 

§ Alpint: Kommer 
§ Hopp/Kombinert: Kommer 

• KM Langrenn. 1 og 2 (AP) 
o Mailundersøkelse – resultat 

§ Vedtak: KM 1 går I regi av IIL. arrangørklubb søker reservearena 
§ KM 2 går i regi av Stokmarknes IL. arrangørklubb søker reservearena 

• Regler for flytting av renn. (Kretsleders forslag) Her må vi fastsette noen grunnregler for 
kretsen. Utgangspunktet må være at vi gjør hva vi kan for å holde aktiviteten oppe på de 
datoene som er satt, og at klubber ikke skal sende regninger til hverandre. For 
Nordlandscup, KM og NNM må vi ha reservearenaer klare når vi banker terminlista. Når vi 
må flytte renn, er det antakelig 3 måter å gjøre det på: a. Opprinnelig arrangør tar med hele 
sin stab og arrangerer på nytt sted; b. Opprinnelig arrangør og ny arrangør deler på alle 
utgifter og inntekter c. Ny arrangør overtar hele arrangementet, og opprinnelig arrangør får 
dekket sine  utlegg til premieinnkjøp o.l. av den nye arrangøren 
 -Ny arrangør får uavkortet beholde inntektene fra kafédrift uansett a/b eller c, men tar 
samtidig seg av all løypeprepping for egen regning (Løypene preppes jo hver uke / helg 
uansett!). 
 - Alt bygger på et godt og konstruktivt samarbeid mellom klubbene i Nordland Skikrets, - 
hvilket bør være en selvfølge! 

  Dette er kretslederens innspill til saken og diskusjonen vi skal ha (Kjør debatt!!...) (AP) 
• Tas opp på sonemøter til høsten – bør avgjøres av klubbene BJ 

o Poengtering: Klubbene finner løsning lokalt og tar dette opp på 
høstens sone/regionsmøter, 

• Finnes skjemaer i NSF? sjekk 
 
Sak 24/15: Økonomi:  

• Rapport pr. 31.7 (JEN) 
o Forslag til vedtak: Tas til etterretning 
o Reisebyråvirksomhet for langrenn– er det riktig? TJP 
o Vedtak: Tas til etterretning 

 
Sak 25/15: Eventuelt 

o Søknad fra Narvik skikklubb anken vedr overgang til Troms. Begrunnelse gitt på 
Skiforbundets vårmøte. Forventer at overgangen av Ballangen, Bjerkvik og Ankenes 
Skiklubb rettes opp av skistyret. Det er skistyrets ansvar å ordne opp I dette. Brev 



sendes skistyret av AP. 
o Oppdater telefonliste for styret. (Jens) 
o Ipad overleveres fra nestleder Eva og LK til ny leder 
o Hoppanlegg på Mo. Status (TJP) Orientering. Befaring fra NSF, møter  med Fylket, 

skole, kommune. I løpet av September kostnadsoverslag. Eierstruktur, finansiering 
og drift må på plass. Det gjenstår mye arbeid. 
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