
Protokoll styremøte nr 15. 2019 - 2021  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 13. april kl 20:30 

Tilstedet: Mona Myrland, Trond Jøran, Stig, Dorothea, Ove, Elin, Oddbjørn, Arnfinn og Lars 

Forfall: Alv-Arne og Pia 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak nr 104 2019 – 2021  
Godkjenne protokoll   

  
Godkjent 
  

  

  
Sak. nr 105 2019 - 2021  
Skiutvikler  

 
Skiutvikler: 
«For at ski-Norge skal nå målet om «FLEST MULIG, 
LENGST MULIG, BEST MULIG – EN NASJON 
BESTÅENDE AV SKILØPERE» skal skikretsene nå 
ansette skiutviklere i prosjektstillinger. Skiutvikleren 
skal være med å bidra til å utvikle skiklubbene, trenere 
og ledere for å få enda flere glade, motiverte og gode 
skiløpere i alle aldre.» Ref. skiforbundet 
 
Kretsstyret i Nordland har behandlet dette i styret 
tidligere. Et enstemmig styre har sagt at dette 
vanskelig lar seg gjennomføre i Nordland ut fra de 
første betingelser der kretsen må betale dette selv.  
 
Arnfinn har vært i flere møter med diskusjoner rundt 
dette i etterkant av sist styremøte. Styret har mottatt 
stillingsinstruks vedr. stillingsinstruks for skiutvikler. 
 
Arnfinn har laget et nytt bervutkast til forbundet der 
man ser på flere muligheter til hvordan stillingen kan 
løses i Nordland. 
 
Det blir uansett nye møter i org.utvalget vedrørende 
stillinger og hvordan dette blir før tinget i juni. 
 
Diskusjon: 
Elin - Slutter til seg skrivet som Arnfinn skriver 
Trond Jøran - Har ikke råd til denne ordningen 
hverken i forbund eller i alle kretser. 
Dorothea – Ulike forutsetninger i kretsene til både med 
tanke på økonomi og gjennomførbarhet til stillingen. 
Stig – Økonomi bruker mesteparten av tiden til reising. 
Nordland må likevel ikke bli for negative som krets der 
vi er mot alt.  
Oddbjørn - Bedre med forslag til alternativer. Ikke bare 
negative oppgulp. 
 

  
  
  
  
  



Arnfinn 
Sender nytt brev med våre forslag til løsninger fra 
Nordland Skikrets. Oppfordrer styret til innspill i løpet 
av kommende helg. 
 
Arnfinn sammenfatter tilbakemeldinger inn i utkastet. 
 

  
Sak. nr 106 2019 – 2021  
Jubileumsbok 
  

Møte med trykkeriet kommende torsdag. Ser på 
Grafisk design av boka. 
 
Arnfinn 
Fornuftig antall eksemplarer. Foreslår et første opplag 
på 500-600 eksemplarer. Endelig pris på trykk og 
design kommer etter møtet. 
 
Pris på bok anslås til ca 250 – 299.  
  

  

  
Sak. nr 107 2019 – 2021  
Forbundsting 
  

  
Forbundstinget i juni blir digitalt. 
Info om gjennomføring og hvordan man stemmer 
kommer fra forbundet.  
  

  

  
Sak. nr 108 2019 – 2021  
Årsrapporter 

  
Årsrapport fra grener og anleggsutvalg må ferdigstilles 
før sommerferien. 
 
Komitelederne bruker grenkomitemedlemmene til 
hjelp.   
 
Ny handlingsplan skal gjennomgås og vedtas på 
kretstinget i september. 
  

  

  
Sak. nr 109 2019 – 2021  
Kretsting 4. sept. 
  

  
Se sak over.    

 
Sak. nr 110 2019 – 2021  
Valgkomite 
 

 
Arnfinn har vært i kontakt med valgkomiteen. 
Ber om at komiteen tar kontakt med sittende styret i 
første omgang. 
 

 

 
Sak. nr 111 2019 – 2021  
Økonomi – Tapte inntekter 
korona. 
 

 
Lars informerte om status: 
 
Tapte inntekter for avlyste arrangement: 
Skikretsen har normalt ca kr 200 000 i inntekter for 
arrangement. I år er det fakturert kr 17 000 for 
avholdte arrangement. 
 
Kompensasjonsordningen fra regjeringen dekker ikke 
tapte inntekter ved arrangement slik at vi ikke kan 
søke på dette foreløpig. Norges Idrettsforbund jobber 
med endringer i kompensasjonsordningen. 
 

 



Inntekter fra lisenser og medlemskontingent ser 
fortsatt uforandret ut. Idrettsregistreringen er ikke 
ferdig før 30. april. Få lag som har registrert seg, slik 
at det er en stor jobb framover for å få på plass dette. 
 

 
Sak. nr 112 2019 – 2021  
Evt 
 

 
Neste møte 1. juni. Gjennomgang av tingpapirer. 

 

 


