
 Referat styremøte nr. 14. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams 

Møtestart: Onsdag 28. september 2022 kl. 20.00. 
Tilstede: Arnfinn, Dorothea, Oddbjørn, Stig, Trond Jøran, Alv Arne, Siri-Elise, Mona, 
Forfall: Ove, Inge, Halvard 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

 
Sak 77, 2021-23 
Godkjenning av referat  

 
Styrereferat nr. 13, 26. og 27/8-22 godkjennes. 
 
 

 

 
Sak 78, 2021-23 
Info 

 
Info fra kretsleder v/Arnfinn 
 
1. Kretsledermøte 
- Tove presenterte seg, og møtte kretslederne 
- Orientert om skiforbundets rolle – juniorer og 
dopingkontroller. 
 
2. Felles markedsarbeid 
- Teamsmøte. Adm.sjef Finnmark, Kurt Jan Kvernmo   
representant fra Troms, Arnfinn kretsleder Nordland 
 
3. Skitinegt 2024 
- Komite til å jobbe med Skitinget: AU i styret + 
eksterne lokale folk. Anniken Aune og Mads 
Pinnerød fra Tverlandet IL har takket ja til å bidra i 
dette. 
- Kontakt med Bente i Skiforbundet angående 
arrangement. 
- Økonomiske rammer? 
 
4. Handlingsplan 
- Gjennomgang av Handlingsplan. Endringer før 
skikretstinget: legge inn skiklubbutvikler, sonemøter, 
alle grener, utøvere. 
- Synliggjøre i Handlingsplanen på et tydeligere vis 
enn det som er nå. 
- Dette støttes. 
 
5. Møte med Sortland Alpinklubb. 
- NNM i Alpint 
- Avissak i lokal media. 
- Kontakte Jonas Karlsbakk (Adm. sjef Finnmark) om 
avtale med Amedia. Kontakt også Stokmarknes IL 
som hadde avtale med Amedia under NNM i fjor. 
Nøkkelperson: Jan Eivind Fredly i Lofotposten 
 

 



 
Sak 79, 2021-23 
Info fra grener 
 
 
 
 

  
Info fra grener: 
 
Alpint v/Siri Elise 
- Breddesamling og Ironmantest i Narvik i september. 
Gode resultater. 
- Møte med klubbene (digitalt). Ønsker for neste 
sesong. 
- Terminliste. Anses som ikke ferdig før Troms har 
lagt inn sine renn. 
- De eldste på samling i Østerrike i høstferien. Levi 
reserveløsning. 
- Samling i Levi i november. 
 
Hopp v/Trond Jøran 
- Aktiviteten går sin gang. Bakken har vært brukt hele 
sommeren. 
- NC på plast i september. Greit arrangement å 
gjennomføre. 30 deltagere. De beste stilte ikke. Dette 
ble tatt opp som sak på lagledermøte. Arrangementet 
gikk bra. Mange lovord om arrangement og anlegg. 
- Kombinert ungdom som har trent bra gjennom 
sommeren. Bra miljø. 
- Bakken sliter økonomisk med underskudd. Mye 
doning som faller på noen få. Software ikke klart. 
Jobber mot toppidrettslinjer i nordiske grener. 
Fikk ikke spillemidler i år. Har vært i kontakt med 
Sebastian i NIF angående midler. 
- Tryggere rammer for å bygge anlegg. 
Spørsmål: 
- Oversikt over når dere kan forvente spillemidler? 
Nei. 
- Kommunale lån i påvente på spillemidlene eks. 
Vågan. 
 
Kombinert v/Alv Arne 
- Går bra med kombinert utøverne på Mo. 8 utøvere 
over 15 år trener ivrig og deltar på renn. 
- De yngre er også kommet i gang etter sommeren 
med et 20 talls unger. 
- Mangler folk for å legge til rette. Samme personer 
må stille på alt. 
- Anlegget i Fageråsen er bra. 
- Mosjøen: Ikke klart å få nye krefter inn. Ingen driver 
lengre med kombinert. 
- MIL ski evt fusjonere med Mosjøen bakken. 
- Innetrening starter etter høstferien. Fortsetter der vi 
slapp i fjor. Ikke dødt, men går trått. 
- Aktivitet i anlegg på Kippermoen, utfordring 
overgang til storbakken. 
 
 
 
 

 



Langrenn v/Stig 
- Jentesamling på Tverlandet. Samtidig med Team 
SNN samling på Bestemorenga, og rulleskirenn på 
Bestemorenga og i Sulis. 
Delte ut stipend fra Torleiv Rios Minnefond. 
- Sonemøter: To fysiske møter og et møte på Teams. 
- Har fått opp Terminlista og TDer. 
- TD kurs i november. 
- Kretssamling Fauske og Valnesfjord. Rundt 60 
deltagere. Få deltagere fra nord – kun 2 juniorløpere, 
resten er på videregående skole. 
- Markedsarbeid: Møte med Team Elon og Team 
SNN. 
- Reiser på fagmøte i Oslo. 
- HL Meråker planlagt felles smøreopplegg fra 
arrangør. Swix fått oppdraget. Andre leverandører 
klaget. 
- Lyst ut stilling som fagsjef langrenn. 
- Saltensamling i Arvidsjaur i november. 
 

 
Sak 80, 2021-23 
Høstmøte 
 

 
Høstmøte 
- Påmeldingsfrist 1. okt. 
- Deltagelse: Arnfinn, Alv Arne (Hopp og kombinert), 
Stig (Langrenn), Mona. 
- Siri Elise deltar på Anleggskonferanse i regi av NIF 
samme helg, Dan Roger forespørres om å dra på 
Høstmøtet for alpint. 
- Oddbjørn deltar ikke – anleggsseminar langrenn. 
Arnfinn deltar på dette. 
 

 

 
Sak 81, 2021-23 
Valgkomite 
 

 
Valgkomite v/Arnfinn 
- Jo Inge Øverland leder. 
- Styret skal oppnevne øvrige kandidater. 
Salten – fra langrenn? Dorothea sjekker aktuelle 
kandidater 
Helgeland – Fra hopp og kombinert? Hopp og 
kombinert sjekker aktuelle kandidater. 
- Valgkomite på plass før nyttår. 
- Benytte tidligere styrerepresentanter? 
 

Styret 

 
Sak 82, 2021-23 
Økonomi 
 

 
Regnskap v/Mona 
- Orientering av regnskapet pr. 23. september 2022. 
- utfakturering og utestående beløp. Oppfølging. 
 

 

 
Sak 83, 2021-23 
Eventuelt 
 

 
- NIK Anleggsutvalg. Siri Elise fortsetter i utvalget. 
Møte i morgen. 
- Frivillighetskonferanse på Rognan lørdag 15. 
oktober. Påmeldingsfrist 2. okt. 
 

 

   

 


