
 Protokoll styremøte nr. 18. 2019 - 2021  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 31. august 2021 kl. 20.00 

Tilstede: Arnfinn, Elin, Oddbjørn, Dorothea, Trond Jøran, Alv Arne, Mona 

Forfall: Pia, Stig, Ove 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak nr 127 2019 – 2021  
Agenda Skikretstinget 
  

  
- Arnfinn ønsker velkommen 
- Hilsener. Erik Røste og Sveinung Karlsen fra 

NSF. Reinert Aarseth fra Nordland Idrettskrets. 
- Godkjenning av innkalling og delegater 
- Velge dirigent, referent og to til å underskrive 

protokollen. 
Elin og Dorothea finner forslag til dirigent, og 
sender det til Mona. 
Underskrive protokoll: Forslag Gøran Olsen og 
Lena Sørli 

- Reisefordeling. Skal vi ha reisefordeling på tinget? 
Arnfinn og Mona snakkes om det i morgen. 

- Tellekorps: Forslag fremmes under Tinget. 
- Årsmeldinger: De som har skrevet årsmeldingene 

legger de frem. Hovedpunkter. 
Alpint møter ikke på Tinget: Noen fra styret legger 
frem deres årsmelding. 

- Regnskap: Mona går gjennom regnskapet. 
- Sveinung Karlsen presenterer «Skiglede for alle» 
- Handlingsplan legges frem av styret 
- VM søknad Alpint v/Erik Plener (30 min) 
- Fageråsen Hoppanlegg v/ Trond Jøran 
- Anleggsplan legges frem av Oddbjørn 
- Valg: legges frem av valgkomiteen v/Jo Inge. 

Forslag fra styret:  
Valgkomite: Jo Inge fortsetter. Komiteen bør bestå 
av 3 medlemmer. Forslag om å endre vara til 
medlem av komiteen. Forslag til kandidater på 
tinget. 
Alternativt vedtak: styret får fullmakt til å 
oppnevne ny valgkomite. 
Hederstegnkomite: Alle fortsetter. Komiteen bør 
bestå av 3 medlemmer. 
Forslag om å endre vara til medlem av komiteen. 

- Kaffepause legges inn etter Handlingsplan eller 
presentasjon av VM søknaden. 
 
  

  

  
 

 
 

  
  



Sak. nr 128 2019 – 2021 
Anleggsplan  

Oddbjørn tok opp sluttordet i Anleggsplanen. Styret 
kom til enighet om og formulerte nytt sluttord. 
 

  
  

  
Sak. nr 129 2019 – 2021  
Jubileumsbok  

  
Et antall bøker blir ferdigtrykket til tinget. Disse brukes 

som gaver. 

Salg av bøker til anslagsvis kr. 250,-. Da kommer vi i 

balanse på rundt 5000 solgte. Eventuelt overskudd av 

salget tilkommer grenkomiteene. Boka har et opplag 

på 700. Kan trykkes opp flere ved behov.  

   

  
Sak. nr 130 2019 – 2021  
Eventuelt 
  

  
Forslag om at det vises omsorg og sendes hilsen til 
skadd utøver i Vefsn. 
 
Det bestilles blomster og sendes en hilsen til henne 
fra skikretstinget. 
  

  

  
Sak. nr 124 2019 – 2021  
Møteplan 
 
  

  
Møteplan styremøter: 
- Teamsmøte i slutten av september 
- Høstmøte oktober 
- Teamsmøte november 
  

  

 


