
Protokoll styremøte nr 14. 2019 - 2021  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 23. februar kl 20:30– 21.30   
Tilstedet: Arnfinn, Elin, Oddbjørn, Pia, Ove, Trond Jøran, Dorothea, Alv Arne, Stig og Lars 

Forfall: Ingen 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak nr 96 2019 – 2021  
Godkjenne protokoll   

  
 Godkjent 
  

  

  
Sak. nr 97 2019 - 2021  
Innkalling til skitinget 2021 

 
Se utsendt forslag fra Arnfinn onsdag 17. februar. 

Digitalt forbundsting eller fysisk forbundsting 
bestemmes i løpet av mars.  
Nordland har 5 delegater. De som er på fagmøter blir 
delegater fra Nordland. Dette også grunnet økonomi. 
Grenlenderne deltar i utgangspunktet. Om 
grenlenderne ikke har mulighet foreslår de evt 
stedfortredere. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Enighet i å foreslå digitalt ting fra Nordland.  
Må komme forslag fra kretsene. Nordland kan da evt 
fremme forslaget. 
 
Nordland foreslår 3 årig periode uavhengig om det blir 
fysisk eller digitalt ting. 
 

 
Trond Jøran 
Like forhold til de som kan leve av skiidretten. 
Ulik fordeling av støtte fra skiforbundet mellom gren 
og kjønn. Premiepenger er veldig differensiert på dette 
området. 
 
Utøvere på landslag burde ha like forhold på landslag 
med tanke på lønn. 
 
Nordland bør fremme et forslag der dette 
harmoniseres? Jobbe for å ha samme arrangørsted 
for kvinner og menn i samme gren? 
 
Nordland formulerer et forslag. Trond Jøran tar på seg 
ansvaret og lager utkast til forslag. 
 
 

  
  
  
  
  



 

  
Sak. nr 98 2019 – 2021 
Jubileumsboka  
  

  
Se utsendt forslag fra Arnfinn onsdag 17. februar. 
 
Ambisjon på nullregnskap for boka. Se eget skriv om 
forslag til kostnader til grafisk design og trykk. 
 
Selge 500 og 100 i gaver? Tar det som utgangspunkt. 
Kan etterbestille flere bøker ute stor ekstra kostnad. 
 
Sponsor – Sende forespørsel til samfunnsløftet. 
Ansvarlig: Arnfinn/Lars 
 
Rekkefølge på boka fra Arnfinn ser ok ut. 
Trykkeri lager layout. Blir ca 150 - 200 sider. 
Viktig med bilder. 
 
  

  

  
Sak. nr 99 2019 – 2021 
Status korona og grenene  
  

  
Langrenn 
Møtevirksomhet med LK i Troms og Finnmark 
vedrørende de nye retningslinjene til Skiforbundet. 
Dramatisk skiidretten i Nordland der man bl.a må 
avlyse NNC. Troms og Finnmark kan konkurrere på 
tvers av skikrets pga av at de er et fylke.  
Utfordrer skiforbundet på dette sammen med Troms 
og Finnmark.  
 
Kretsstyret lager en uttalelse som støtter LK i de 3 
nordlige fylkene vedrørende åpning av konkurranser 
mellom fylkene. Dorothea lager utkast i løpet av 
kvelden. Sendes i kveld eller morgen tidlig. 
 
Alpint 
Har fått dispensasjon for å konkurrere sammen med 
Troms fra skiforbundet. 
 
Hopp 
NC hopp går som normalt. Det samme gjelder NC 
kombinert. Har enda ikke hatt lokale renn. Frykter 
snømangel etter mildværet. 
 
  

  

  
Sak. nr 100 2019 – 2021 
Ny adm.sjef Nordland 
Skikrets  
  

  
Mona Myland blir ny Adm sjef. 
Kommer inn i en prosentstilling etter påske. 
100% ansatt fom 1. august.  

  

  
Sak. nr 101 2019 – 2021  
Trenerattest 
  

  
Lars presenterte kort hva dette er. 
 
Lanseres 1. mars. 
 
 
 

  



 
 
  

 
Sak. nr 102 2019 – 2021  
Årsregnskap 
 
 
 

 
Presenteres i løpet av uka på e-post til styret. 
 
Kr 30 000 som er betalt til overnatting til 
Telenorlekene i alpint 2020. Dette tapsføres da firmaet 
er godt konkurs og renn både i 2020 og 2021 ble 
avlyst. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

 

 
Sak. nr 103 2019 – 2021  
Evt 
 
 
 

 
Skiutvikler 
Nordland aviser tanken på skiutvikler pga kostnader. 
Enstemmig vedtatt. 

 

 


