
 Referat styremøte nr. 12. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Onsdag 15. juni 2022 kl. 20.00 

Tilstede: Arnfinn, Dorothea, Oddbjørn, Inge, Anniken (LK), Mona 

Forfall: Ove, Stig, Trond Jøran, Alv-Arne, Siri-Elise, Halvard 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 62, 2021–23  
Godkjenning av referat 
  

 
Styrereferat nr. 11 4/5-22 godkjennes. 
 

  

 
Sak 63, 2021-23 
Info. 
 

 
Nord Norsk Møte, Molde v/Arnfinn 
- NNM. Felles profilering. Øke deltagelse og status. 
Forslag fra Finnmark: 
- Felles markedsavdeling/ utvalg for de nord norske 
kretsene. Finnmark har forhandlet frem en avtale hvor 
NSF finansierer 20% stilling til dette i 2 år, og ivaretas 
av adm.sjef i Finnmark.  
Troms har en kandidat som kan jobbe på provisjon i et 
slikt utvalg. Hvordan løser vi dette i Nordland? 
Inge har muligens noen forslag. 
- Forslag om å lease biler til skikretsene, som vil 
genererer overskudd. Firma som dekker alle tre 
fylkene. 
- Troms og Finnmark har fått tildelt kr. 1,5 mill over 3 
år til prosjektet skiklubbutvikler. Dette skal gå direkte 
til aktivitet for barn i klubbene. Dette bør vi også søke 
etter samme mal. 
 
Fagmøte langrenn, Molde v/Anniken 
- Reisefordeling vedtatt 
- Forslag om endring av alder på juniorer. 
- Terminliste 
- Nasjonal cup rulleski. Ikke tatt noen avgjørelse. 
- Endre program: Crossrenn for alle på HL. 
- Forslag om felles smøreopplegg for alle. 
Tilbakemelding fra kretsene. 
- Valg 
 

 

 
Sak 64, 2021-23 
Økonomi 
 

 
Mona gikk gjennom regnskapet pr. 18. mai 2022, 
utfakturering og deltageravgifter, samt utestående 
beløp. 
 
 

 



 
Sak 65, 2021-23 
Fordeling av Torleiv Rios 
Minnefond 
 

 
Fordeling Torleiv Rios Minnefond.  
- Torleiv Rios Minnefond har som formål å støtte 
aktive skiløpere i Salten. Minnefondet var ved 
etableringen i 1995 på kr. 100.000,- som skulle 
benyttes til årlige stipendutdelinger. 
Det gjenstår nå kr. 7881,- i fondet, som betales ut en 
siste gang som stipend. 
- Mottatt fire søknader fra langrenn, som er 
videresendt til styret. 
- Arnfinn har diskutert dette i henhold til statutter med 
LK leder i forkant, da han var forhindret fra å delta på 
styremøtet, og de fremmer følgende forslag til vedtak: 
 
Vedtak: 
Nordland Skikrets supplerer gjenstående beløp på 
kr. 7881,- i fondet med kr 2119, slik at det til 
sammen blir kr. 10.000,- til fordeling. 
 
Dette foreslås fordelt med kr. 5000,- hver til 
utøverne, Marie Amundsen fra Fauske IL og 
Nikolai Solem Eiterjord fra Innstranda IL. 
 
Forslaget støttes og er enstemmig vedtatt. 
 

 

 
Sak 66, 2021-23 
Styreseminar 
 

 
Styreseminar 26.-28. august 
 
Følgende hadde innspill i saken: Arnfinn, Inge, 
Dorothea, Oddbjørn, Mona. 
 
- Styremøte 
- Skiklubbutvikler. Oppstartsmøte. 
Styret, skiklubbutvikler, grenkomiteer etter hvert. Viktig 
med oppstart for skiklubbutvikler. 
- Marianne Myklebust, Skiklubbutvikler Oppland og 
Hedmark kommer. 
- Møte med klubblederne lørdag. 
- Kjerringøy, Rognan, Saltstraumen eller Bodø? Maks 
en time unna Bodø. Mona henter inn pristilbud. 
- 3 dager blir for mye. Komprimere til fredag-lørdag.  
- Om det blir på Rognan. Skiklubbutvikler besøke 
hoppbakken. 
- Invitere grenledere i tillegg til klubbledere? 
- En dag med skiklubbutvikler. Melde inn behov, drøfte 
saker. 
- Hovedprioritet – skiklubbutvikler 
- Nedprioriere styresaker. 
 
Forslag: 
Fredag: Styremøte, Skiklubbutvikler 
Lørdag: Styret, skiklubbutvikler, invitere klubbledere 
Søndag: Fortsette for de som er igjen? 
 

Mona 

 


