
Protokoll styremøte nr 13. 2019 - 2021  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 26. januar kl 20:30– 21.40   
Tilstedet: Arnfinn Paus, Dorothea Blix, Elin Haugland, Trond Jøran Pedersen, Alv Arne Willhelmsen, 
Stig Mortensen, Oddbjørn Skarheim og Lars Nystadbakk  
Forfall: Ove Bromseth, Pia Olsen  
  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak nr 89 2019 – 2021  
Godkjenne protokoll  

  
Godkjent  
  
  

  

  
Sak. nr 90 2019 - 2021  
Økonomi  

 
Lars redegjorde for årsregnskapet for 2020 som 
nettopp var kommet inn fra regnskapsfører. 
 
Regnskapet viser et foreløpig positivt resultat på kr 
478 000,- 
 
Foreløpig merknad til regnskapet er at det er 
forskuddsbetalt kr 30 000 til overnatting til 
Telenorlekene i alpint i 2019 som ble avlyst grunnet 
Korona. Pengene var tiltenkt overført til overnatting i 
2020, men dette er også avlyst på tiltenkt 
arrangørsted. Beløpet må muligens føres som tap i 
2020, da selskapet beløpet er betalt til er konkurs. 
Det jobbes fortsatt fra forbundet sentralt med en 
løsning.  
 
Regnskapsrapporten for 2020 sendes styre med 
referatet. 
 

  
  
  
  
  

  
Sak. nr 91 2019 – 2021  
Jubileumsbok 
  

  
Arnfinn: 
Hentet inn tilbud fra trykkeri vedrørende trykking av 
bok. Begge tilbudene er ganske lik. 
 
Tilbud 
400 eksemplarer til kr 40 000 + mva 
Boken trykkes da i A5 format med stiv innbydende 
perm. 
 
Kostnadene til trykk ligger først og fremst på oppstart 
av prosjekt slik at antall eksemplarer på f.eks 400 og 
700 ikke er så stor. 
 
Arnfinn utfordret styre til hvordan boken kunne 
finansieres. 

  



Trond Jøran 
Mener 400 eksemplarer er for lite – 1000. 
Om boken er bra bør med godt innhold kan kretsen 
bidra økonomisk med noe av overskuddet fra 2020. 
Om ikke boken er salgbar bør man heller ikke trykke 
den! 
 
Styret eller var litt delt i forhold til antall ekseplarer, 
men dette kan diskuteres videre når innholdet er klart 
og man ser hvor salgbar boka blir. 
 
Innhold 
Mangler stoff fra 3-4 viktige klubber. Har ellers fått 
mye bra innhold fra Hopp og kombinert på Helgeland 
samt alpint i Narvik. Er også kommet inn noen 
etternølere på klubb. 
Reidar Storvik er også i gang med et historisk 
perspektiv på skikretsen. Hattfjelldal er også 100 år i 
2021 og er viet ekstra plass i boka. 
 
Noen har frist ut uka til å komme med innhold. 
 
Det er ønskelig fra styret med 1 sponsor/bidragsyter 
kontra mange små.  
 
 
Vedtak 
Styret er enige om at skikretsen bruker av egenkapital 
til trykking av boka uavhengig om man får 1 sponsor 
eller bidragsyter.  

  
Sak. nr 92 2019 – 2021  
Siste nytt om korona  

  
Det er sendt ut brev fra Skiforbundet til NIF 
vedrørende gjenåpning av skiidretten. Skiforbundet 
ber NIF jobbe mot regjeringen om at skiidretten 
gjenåpnes. 
 
Det er ikke kommet info om endring av 
smitteverstiltak. 
  

  

  
Sak. nr 93 2019 – 2021  
Rapport fra grenene 
  

  
Langrenn: 
Avlyste renn grunnet snømangel og korona. Første 
mulige renn er helga 6.-7 februar. Her er det usikkert 
flere plasser grunnet snømangel. 
 
KM del 1 flyttes til april. Ser på muligheten til at flere 
renn flyttes til etter påske. 
 
Man ser på muligheten til å gjenomføre Nordnorsk cup 
guttehelga i jr NM om dette ikke blir arrangert. 
 
 
 
 

  



Hopp/kombinert: 
Lite aktivitet grunne snømangel. Neste uke vil lys, heis 
og kanoner vøre på plass i fageråsen. Anlegget har 
imidlertid ikke vann enda slik at man ikke får produsert 
snø. 
 
Mosjøen har fått i stand 2 minste bakker med aktivitet. 
Håpet er å få i stand de største bakkene i løpet av 
kommende helg. 
 
Ellers nevnes selvfølgelig den strålende WC seieren til 
Eirin Kvandal!!! 
 
Alpint: 
Ingen fra alpint med i møtet, men det har vært 
produsert snø i de fleste anlegg og aktiviteten i hele 
fylket er nå i gang. Terministen er endret grunnet 
korona. 
 
 
  

  
Sak. nr 94 2019 – 2021  
Prosess med ny adm.sjef  

  
Intervjurunder er i gang tirsdag og onsdag. 
 
De fleste har oppsigelser på ca 3 mnd. Det vil si at 
man tidligst har ny person på plass i april/mai. 
 
Lars har tilbud seg å stå i en 30% stilling med klare 
arbeidsoppgaver ut over vinteren. Dette bør avklares 
raskt med forbundet i og med at siste arbeidsdag i 
ordinær stilling er fredag. 
  

  

 
Sak. nr 95 2019 – 2021  
Evt. 
 
 
 
 

 
Dorothea: 
Utfordret styret til å tenke på om det er kandidater som 
skal inn i verv til skitinget til våren. 
 
Neste styremøte er satt til tirsdag 23. februar 2021. 

 

 


