
 Protokoll styremøte nr 17. 2019 - 2021  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 17. august 2021 kl 20.00 

Tilstedet: Arnfinn, Stig, Trond Jøran, Mona 

Forfall: Elin, Pia, Oddbjørn, Dorothea, Ove, Alv-Arne 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak nr 120 2019 – 2021  
Godkjenne protokoll  
  

  
 Godkjent    

  
Sak. nr 121 2019 – 2021 
Handlingsplan  

 
Arnfinn gikk gjennom endringer i Handlingsplanen 
2021-2023. 
 
Eventuelle endringer meldes inn til Arnfinn og kontoret 
snarest mulig. 
 

 Styret 
24. aug. 
  
  
  
  

  
Sak. nr 122 2019 – 2021  
Anleggsplan   

  
Snakket rundt anleggsplanen. 

 

Eventuelle endringer meldes inn av grenene til 

Oddbjørn, som oppdaterer. 

Oppdatering FIS godkjente anlegg – alpint? 

  

 Styret 
24. aug 

  
Sak. nr 123 2019 – 2021  
Økonomi 
  

  

• Regnskap 
- 2019 regnskap. Må sette inn styret som gikk av 

i 2019. 
- Utestående fordringer. Utestående fra klubber. 

Utestående fra 2-3 år tilbake bør kanskje føres 
som tap? 

- Solid egenkapital og likviditet 1,4 mill. på bok. 
 

• Budsjett 
- Tar utgangspunkt i budsjett 2019 og 

regnskapet. 
- Utarbeide forslag som sendes ut til styret. 

Samarbeide med Lars. 
  

  

  
Sak. nr 124 2019 – 2021  
Årsrapporter 
 
  

  
Årsrapport fra styret og hopp/kombinert er levert. 
Årsrapport fra langrenn og alpint sendes kontoret 
snarest. 
 
  

 Langrenn og 
Alpint 
24. aug. 



  
Sak. nr 125 2019 – 2021  
Praktisk rundt Tinget 
  

  

• Valgkomite v/Jo-Inge er høvelig i mål. Send 
eventuelle forslag til valgkomiteen.  

• Gjester. Erik Røste kommer. Sveinung fra skistyret 
deltar. Idrettskretsen er invitert. 

• Hederstegnkomiteen er i gang med arbeidet, og 
har fått noen forslag. 

• Jubileumsboka blir klar til Tinget. (Finansiering tatt 
fra egenkapital. Kommer i balanse ved solgte 500 
eks. Eventuelt overskudd går til grenkomiteene. 

• Narvikfjellet – NM og VM søknad 2027 bør ha en 
presentasjon på Tinget. Erik Plener? 

• Fageråsen. Bør ha en presentasjon av Fageråsen 
på Tinget – Trond Jøran. 

• «Skiglede for alle» i forkant av Handlingsplanen. 
Arnfinn hører med Sveinung fra skistyret om han 
kan si noe om dette. 

• Ordstyrer. Vi hører med Lars 

• Ny valgkomite: Jo Inge fortsetter. Trenger forslag 
på dame fra Salten eller Helgeland. 

• Hederstegnkomite: Eva LP og Odd Stein? 
fortsetter. 

• Sakliste 

• Revisjonshonorar. Arnfinn sjekker rundt dette. 

• Arnfinn lager PowerPoint med bilder som kan rulle 
og gå under arr. 

• Styret er invitert av Innstranda IL og Tverlandet IL 
til rulleskirenn på Bestemorenga (etter styremøte) 
kl. 13-14. Inkluderer også lunsj.  
 

• Andre priser som nomineres og deles ut av grener. 
Må ikke dels ut hvert år. Lite aktivitet og resultater 
å ta utgangspunkt i de siste sesonger. 
 

  

  

 
Sak. nr 126 2019 – 2021  
Eventuelt 
 

 
Møteplan: 
 

• Neste møte: Teams tirsdag 31.08.21 ved behov. 
Saker rundt Tinget - eventuelt innsendte saker. 

• Lørdag 4. september kl. 11.00 -12.30 på Thon 
Hotell Nordlys i Bodø. 

 

 

 


