
 

STYREMØTE NR.  06/2014 

Telefon 

22.10.2014 (20:00-21:15) 

Referat 

Til stede: Arnfinn Paus, Eva Lund Pedersen, Tom Raaum, Marit Elveos, Doris Stien Kaspersen, Trond 

Jøran Pedersen, Alv Arne Vilhelmsen, Jens Erik Nilsen 

Forfall: Ingen 

 

Sak 36/14: Godkjenning og gjennomgang av protokoll fra styremøte 27.8.2014 (Arnfinn) 

Vedtak: Godkjent. 

Sak 37/14: Kysten rundt – hva er nytt?  

 Styret (AP)(EP): Fra kretsledermøtet (AP): Hva er de viktigste utdanningsbehov?(Doris)  

Økonomien? – diskutert – stor forskjell på inntektsiden for kretsene.  Respons fra kretslederne, en 

del henvendelser. Vi må ha oversikt over situasjonen i kretsene. Tilskuddet fra kretsene til NSF må 

sees på. Kostnader, inntekter. Vilje til å se på dette fra skistyret og kretsene. Vedtak må komme til 

neste ting. Aktiv i forhold til OL. NSF og team Nordtug vanskelige forhandlinger. GS er avventende i 

forhold til resultatet. 

 Langrenn (ME): Siden forrige møte, samling på Røkland. Fra 11 år. 150 deltagere. Stor jobb. Trener 

2 kurs igangsatt. Sonesamling i Mosjøen fra 8 år. Sonesamling på Straumen. Nytt en snøsamling i 

Sulis , samarbeid med IL Malm. Samarbeid, forbund, ernæring, utstyr. Høstmøte i NSF. Referat 

kommer på forbundets side. Årshjul og sponsorer. Kretsstyret v Arnfinn henger på (Troms) i forhold 

til jenteløftet.  

 Alpint (JIØ): Trenes godt rundt i klubbene, Stor aktivitet. Tur til Østerike (Alpinkomiteens 

høstmøte). Stort behov for TD-kurs. Planlagt kurs i jan 

 Hopp (TJP): Miljøsamling i Tr.h. Veldig bra. Trening rundt forbi. Positivt vedtak i idrettsrådet i 

forhold til hoppbakker. Olympiatoppen positiv i forhold til anleggssituasjonen. Replikk fra Tom: Hvis 

ikke anlegg på Mørkved. Hoppanlegget på Mo blir fyrtårn for Nordland Idrettskrets. 

 Kombinert (AAV): Økonomiske bidrag og anlegg. 

 Anlegg: Seminar i Nordland Fylkeskommune, ikke tanke om idrett men folkehelse. Feilbruk av 

penger. Vi må over på kulturavdelingen.  

o Seminar i NSF, godt møte og gode innspill.  



o Befaring Bestemorenga, Klungsetmarka, Sulitjelma og Vestvatn. 

 

o NM Alpint Arnfinn, Tom. Jo Inge er tilstede. Skikretsens ansikt utad.  

 

o Befaringer av Tom på Mo. Fauske/Bodø jobber med rulleskianlegg. Trond J: Noen ekstra 

lovnader om anleggsutvikling? Vi må rette en forespørsel til idrettskretsen. Kulturdep: Ikke 

noen økninger. 

Sak 38/14: Topp/bredde: 

 Terminliste – status: Alle grener klar minus Hopp/kombiner som kommer snart. 

o TD er – kurs: Kjøre TD kurs ifbm. Nordlandscup 1 og 2 på Mo. Pri 1 = Erik Andresen Pri 2 

= Torbjørn Brocks Pettersen, Sylvi Ofstad 

 Erik Andresen har takket ja 

Sak 39/14: Skiarrangement 

NNM: anlegg er fokus, stor innsats (dugnad), næringsliv, kommunen er med. Også rulleskianlegg. Møter i 

komité, overnatting, premieutdeling, hjemmeside. Representant fra Skikretsen? Tom? 

Sak 40/14: Økonomi 

 Regnskapsrapport – kommentarer fra Jens (utsendt på epost) Ikke tilfredsstillende rapporter. 

Det tas kontakt med IRK (Idrettens regnskapskontor) for et avklaringsmøte. 

 Egen post for anlegg under avdeling 10 i kommende budsjett? Diett? Klar til budsjettmøte i 

desember. 

Vedtak: Tas til etterretning 

Sak 41/14: Informasjon/kommunikasjon 

 Høstmøte Alpint: Sølden. 13 av 16 kretser ønsker å dekke dette selv. Reisefordeling. Nordland 

Skikrets sender brev til skistyret og oppfordrer til reisefordeling for alle grener. 

 Hopp avholder regionsvise høstmøter antagelig i Trondheim. Neppe deltagelse fra Nordland. 

Sak 42/14: LOS 

o Julemøte/styre/budsjettmøte.  

 12-13.12.2014 kl 18:00 Mo i Rana? Meyergården, spising på Meyergården? 

 Avklaring: TD-kurs ved Erik Andresen. Julebord, styremøte og overnatting på 

Meyergården (12.12) 

 Tidsfrister er til for å holdes, spesielt de som settes på styremøter hvor man kan argumentere for sitt 

syn og få frister man kan holde. (innledning ved Tom) 

o Enkel folkeskikk at tidsfrister holdes. Enighet. Når det er regionsvise terminlistemøter MÅ 

også TDer settes. 

 Utarbeidelse av retningslinjer for prioritering/rangering av søkere til spillemidler. (Tom)  

o Grunnlaget er for liten. Forslag lages av anleggskontakt. 

 Siste: Tildelingsbrev utsendt pr. mail til styret 27.10.2014 

 Eventuelt 

o Valgkomite skikretstinget status, epost sendt 14.10.2014. Telefonisk kontakt fra AP. 

 Sammenslåing av hopp og kombinert? 



o Hederstegnkomiteen: Ingvar Tverrå, Brit Marit Alne, vara Reidar Storvik epost sendt 

14.10.2014 

o Neste møte: 12-13.12 (styremøte Meyergården Mo i Rana) (budsjett, julebord og 

overnatting 12.12) Skikretsen dekker en overnatting. Egen mail sendt styret.  

 

 

 

 

 

 


