
 

STYREMØTE NR.  03/2014 

Telefonmøte 

10.4.2014 (20:00-21:00) 

Til stede: Arnfinn, Eva, Doris, Alv Arne, Trond Jøran, Jo Inge, 

Forfall: Tom, Marit  

Velkommen, Gjennomgang av protokoll fra styremøte  Skype mars 2014. (Arnfinn) 

- Gjennomgang ved Arnfinn Paus – ingen kommentarer 

Sak 16/14: Kysten rundt (kort)           Ansvar: Alle 

Leder: Store arrangement, mye avlysninger av renn.  

Nestleder: Torleiv Rio 7500,- deles ut til aktiv utøver. Christina Rolandsen er tildelt årets utmerkelse. Utdeles under 
premieutdeling for Nordlandscup lørdag 12.4. (Eva Lund Pedersen) 

Alpint: Vi nærmer oss avslutning, gode plasseringer både i FIS-renn, HLR, Telenor. Ingen renn avlyst, vanskelige 
treningsforhold. Drives godt mange steder. 

Hopp: Utfordrende i Rana. Bare åpent i bakkene en kort stund. Få hoppere. Helårsbakker er tingen. . Det har vært ref 
til forholdene nå sammenhengende i 5-6 år. Laget anleggsplaner, handlingsplaner, og innkalt skikrets og idrettskrets 
samt utarbeidet prospekt over nytt helårsanlegg. Om det ikke gjøres noe drastisk fra skikrets, idrettskrets, 
skiforbund, kommuner og fylke, så dør idretten hopp og kombinert i landsdelen. Trond J har sagt, levert og skrevet 
hva som bør gjøres. Og kretsen burde interessert seg for og lagt en strategi på hva og hvordan.. Det jobbes i 
forskjellige miljøer. Arnfinn: Lag innspill til NSF, vi må lage saker. Dette er gjort før mener Trond J.  

Kombinert: Utfordrende pga forhold, mange nasjonale renn kansellert. Vanskelig treningsforhold 

Langrenn: Ikke representert 

Sak 17/14: Topp/Bredde 

- NNM 2015 Langrenn, Innstrandens (dato blir antagelig palmehelg, Troms har ikke svart enda vedr. dato) 

-  

 

Sak 18/14: Skiarrangement 

 TD-rapporter –  Kretskontoret sender oversikt ved sesongslutt – det mangler MANGE rapporter 

 Reiser langrenn, Hovedlandsrenn 2015 – det er kommet tilbud som behandles og forelegges LK, jr NM 

2015 = OK 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Nordland/styre%20referat/Styremøte%202-2015.pdf


 Bestillinger neste sesong  Marit/Jens – ikke kommet arrangører på resten av arrangementene enda. 

Jens/Marit bestiller 

 

Sak 19/14: Anlegg, Tom er ikke til stede. Bodø kommune gir penger til Bestemorenga i forbindelse med NNM 2015 –

Dette er bra! 

            

Sak 20/14: Kompetanseutvikling     

- Brev fra NSF 10.4. Doris og Arnfinn ser på dette 

- Idrettskretsens kurs vedrørende klubbutvikling bør i større grad benyttes av våre klubber. 

 
 

Sak 21/14: Økonomi 

 Regnskapsrapport    pr. 31.3.2014    Ansvar: Jens E 
o Administrasjonens kommentar sendt til styret 
o Kontingent/terminlisteavgift/lisens for 2014 utsendt til klubbene 10.4.2014 (jfr vedtak fra 

skikretstinget 2013) 
o Rapporten tas til etterretning 

 Strykninger:  
o Drevvatn IL-ski – Alv Arne sjekker opp for siste gang med klubben om ev. nedleggelse 
o Gruben IL-ski- Klubben har bedt om at skigruppa strykes 
o Hamarøy IL-ski- Klubben har bedt om at skigruppa strykes 
o Helfjell UL/IL-ski- Klubben har bedt om at skigruppa strykes 
o Sørulf IL-ski- Ingen aktivitet, ikke betalt kontingent for fjoråret.  

 Vedtak: de 4 sistnevnte klubbene strykes. Vi avventer med Drevvatn IL-ski til etter telefonsamtale 
 
 

Sak 22/14: Informasjon/kommunikasjon 

 Fagmøte LK samtidig med styre/ 

 delegasjonsmøte når saksliste fra tinget foreligger – på telefon 

 Sak om de økonomiske rammer for skikretsene. Må komme som en sak samlet fra skikretsene. (krets AU) 
 
 
 
 

Sak 23/14:  Ledelse, Organisering og Styring 

 Skitinget Loen (Stryn) 2014. (11-15.6.2013) 

o Saksliste – ikke kommet pr. 10.4.2014 

 Delegasjon 

o Arnfinn 

o Eva 

o Doris 

o Jo Inge 

o Marit 

o Trond Jøran 

o Jens (ansatte møter) 



 Reiser sendt alle delegater pr. epost 

 Påmelding gjøres av Jens 11.4.2014 

Sak 24/14: Eventuelt: 

- Utmerkelser etter sesongen  

o Eva holder i saken, grenledere innstiller umiddelbart etter sesongen. 

o Se hjemmesida vedrørende kriterier for tildelingene 

 
 

 

 

 


