
 Referat styremøte nr. 13. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Idrettens Hus, Bodø 

Møtestart: Fredag 26. august 2022 kl. 18.00, og lørdag 27. august kl. 9.00. 
Tilstede: Arnfinn, Oddbjørn, Stig, Inge, Siri-Elise, Mona, 
Stine Wike (fredag), Marianne Myklebust (fredag) 
Forfall: Dorothea, Ove, Trond Jøran, Alv-Arne, Halvard 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 67, 2021–23  
Skiklubbutvikler 
  

 
Skiklubbutvikler v/Marianne Myklebust fra NSF 
(Anlegg og skiklubbutvikler prosjekt, Skiklubbutvikler 
i Oppland- og Hedmark Skikrets) og Stine Wike 
(Skiklubbutvikler Nordland)  
- Presentasjon av prosjektet. 
- Eksempler, spørsmål og diskusjoner. 
 

  

 
Sak 68, 2021-23 
Godkjenning av referat 
 

 
Styrereferat nr. 12 15/6-22 godkjennes. 
 
 

 

 
Sak 69, 2021-23 
Møteplan 
 

 
Møteplan v/Arnfinn 
Høst: 
26.-28.08   Styremøte + seminar 
28.09         Styremøte Teams 
14.-16.10   Høstmøte NSF 
02.11         Styremøte Teams 
07.12         Styremøte Teams 
Styremøter onsdager kl. 20.00-21.00 
 
Vår: 
Foreløpig Møteplan for vårhalvåret. 
18.01         Styremøte Teams 
15.02         Styremøte Teams 
22.03         Styremøte Teams 
19.04         Styremøte Teams 
06.-08.05   Skikretsting Nordland (evt. 29.-30.04) 
07.06         Styremøte Teams 
Juni?          Vårmøte NSF 
Styremøter onsdager kl. 20.00-21.00 
 

 

 
Sak 70, 2021-23 
Info 

 
Info fra kretsleder v/Arnfinn 
- Kretsledermøte 1. september med ny president. 
- NIFs nye system for varsling i idretten. Ligger som 
nyhetssak på hjemmesida. 
- Kretsting, Bodø, dato. 

 



 
- Skitinget 2024. Sette en egen arbeidskomite for 
skitinget bestående av AU i styret i tillegg til noen 
lokale frivillige i Bodø. Oversikt over oppgaver for 
skikretsen i forbindelse med Skitinget. 
 
Info fra Alpint v/Inge 
- Barmarkssamling og Ironman test i Narvik 9.-11. 
september. For alle tre nordnorske skikretser. I 
samarbeid med skiforbundet alpint.  
Sosialt og skal blant annet i Hockeyhallen i Narvik. 
- Samling i Levi i november (uka etter world cup for 
damer). Vanligvis 70-80 deltagere på denne 
samlingen. 
- Skal også gjennomføres Trenerkurs i forbindelse 
med samlingen i regi av Morten Solberg, NAT 
(Narvik Alpin Toppidrett). 
- Terminliste klar ila neste uke. Få på plass NNM, 
FIS renn og kvalikrenn. 
 
Info fra Langrenn v/Stig 
- Uttak av Team i Nord Norge. 
- To nordnorske møter. Diskutert blant annet felles 
markedsutvalg og revidering av regelverk for NNM 
langrenn. 
- LK Møte forrige uke: Terminliste, sonemøter og 
skiklubbutvikler. Skiklubbutvikler jobbe på tvers av 
grener, generelt i starten. 
- Kommet i gang med prosess med handlingsplan for 
langrenn. 
 
Info fra Hopp og kombinert v/Arnfinn 
- Rekruttering i Mosjøen. Mange små møter opp på 
aktiviteter. 
- Norgescup i Hopp i Fageråsen 17. og 18. 
september. 
 
Andre grener: 
Diskusjon hvor Arnfinn, Inge, Stig og Mona hadde 
ordet. 
- Randonne, Telemark og Freeski, som vi ikke har 
eller i liten grad har organisert i skikretsen. To 
klubber som er medlem i Freeski i Nordland. 
- Forholdene burde ligge til rette for disse grenene 
også i Nordland. 
- Noe aktivitet skjer uten at det er organisert, gjerne i 
tilknytning til alpinanlegg. Eks. twintip og brett i 
Ankenes, Telemarkssvingen i forbindelse med 
Barnas World Cup i Narvik. 
- Muligheter i forbindelse med økt satsing på 
skicross. 
- Vise disse grenene i forbindelse med andre 
arrangement. 
- Fordeler ved å være organisert: 
Lisens og forsikring i forbindelse med konkurranser 



og trening. 
- Rekruttering. 
- Anlegg som legger til rette for rekruttering. 
 
 

 
Sak 71, 2021-23 
NNM Alpint 
 
 
 
 

  
NNM Alpint 
- Inge meldte seg inhabil i saken, som medlem av 
Ankenes Alpinklubb. 
- Ankenes Alpinklubb og Sortland Slalomklubb har 
søkt om å få arrangere NNM 2023. 
- Begge klubbene fyller 50 år i 2023. 
- Rullering: Ankenes arrangerte NNM i 2018, 
Sortland arrangerte NNM i 2013. 
 
Vedtak: 
Sortland Alpinklubb tildeles NNM i Alpint i 2023. 
 

 

 
Sak 72, 2021-23 
ISonen 
 

 
ISonen v/Mona 
Arbeidsgruppa i NSF for ISonen skal ha møte og ta 
endelig avgjørelse på om ISonen skal brukes i 
sesongen 2022/2023, eller om vi må gå tilbake til 
SportsAdmin som arrangementsverktøy. 
 
 

 

 
Sak 73, 2021-23 
Styringsdokumenter 
 

 
Styringsdokumenter v/Arnfinn 
Styringsdokmenter som skal opp på skikretstinget til 
våren må gjennomgås av styret – handlingsplan. 
Forslag om at dette tas opp på neste styremøte. 
- Evt. endringer – form og innhold.  
- Skiklubbutvikler må inn i planene. 
- AU forbereder saken, og er mottagelig for innspill. 
Skiklubbutvikler kommer med innspill. 
 
 

AU, 
skiklubbutvikler 

 
Sak 74, 2021-23 
Økonomi 
 

 
Regnskap v/Mona 
- Gjennom av regnskapet pr. 25. august 2022, 
utfakturering og utestående beløp. 
 
Jubileumsboka v/Arnfinn 
- Dårlig salg av boka. 
- Forslag om å halvere prisen, etter et år. 
- Kan brukes som gaver eks. ved skitinget 2024 – 
«Velkommen til Bodø 2024» 
- Deles ut på KM til 1., 2. og 3. plass. 
 
Vedtak: 
Enighet om å halvere prisen på boka fra og med 
nå. 
 
 

 



 
Sak 75, 2021-23 
Felles Markedsarbeid 
 

 
Felles markedsarbeid – forslag fra Finnmark 
Skikrets v/kretsleder Thomas Darell 
- 20% ansatt i Finnmark skikrets, finansiert av NSF. 
- Markedsutvalg ledes av ansatt i Finnmark, med 
utvalgsmedlemmer fra Troms og Nordland. 
- Aktuelle kandidater fra Nordland forespørres for 
bidra i et slikt markedsutvalg. Gjerne fra alpint, hopp 
eller kombinert. Da Troms har kandidat fra langrenn. 
- Viktig å jobbe mot definerte/utvalgte områder eks. 
NNM, Team Elon og Team SNN 
- Jobbe for langsiktige avtaler. 
- Jobbe på tvers av skikretser og grener. 
- Rekrutterings formål. Barn og aktivitet i fokus. 
 
Leasing av bil ble fremmet som forslag under det 
nord norsk møte i Molde.  
- binding 3 år, flere enn en bruker. Innskudd du går 
inn med skal ut igjen.  
Dette ble diskutert og konkludert med at vi foreløpig 
ikke ønsker å inngå en slik avtale, da det kan se ut 
som dette blir et dyrt alternativ for oss. 
 
Vedtak: 
Nordland Skikrets ønsker å være med på felles 
markedsarbeid og felles satsing i Nord Norge.  
 

Styret 

 
Sak 76, 2021-23 
Evaluering/Ideer 
 
 

 
Evaluering/Ideer 
- Fornøyd med gjennomføring av styremøte og 
seminar, selv om vi kunne ønsket flere deltagere. 
- Skape et fellesskap 
- Felles arrangement på tvers av grener 
- Samarbeid med Sverige? 
- Dato for Barents Winter games i Bodø og Narvik er 
31. mars-2. april. 
 

 

 


