
 Referat styremøte nr. 15 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams 

Møtestart: Onsdag 2. november 2022 kl. 20.00. 
Tilstede: Arnfinn, Oddbjørn, Stig, Trond Jøran, Siri-Elise, Halvard, Mona, Solvår (sak 84). 
Forfall: Dorothea, Ove, Alv Arne, Halvard 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

 
Sak 84, 2021-23 
 

 
Barents Winter Games v/Solvår Hallesdatter 
Hardesty, Prosjektleder 
- Prosjektleder fra 1. oktober. 
- Presentasjon av Barents Winter Games 
- For aldersgruppen 15-25 år. 
- Samarbeid Norge, Sverige og Finland (også 
Russland frem til krigen i Ukraina brøt ut). 
- Idrettslig og kulturell utveksling. 
- Første gang det er et delt arrangement, mellom to 
arrangørsteder Bodø og Narvik. 
- Ingen kostnader for klubben. Klubben skal ordne 
konkurranse. 
 
Spørsmål og svar: 
- Antall deltagere: 1100 deltagere. Hele 
arrangementet med alle idrettene. 
- Hvem bestemmer hvem som skal delta:  
Antall deltagere pr idrett. Får tilsendt info. 
Særkretser gjennomfører uttak. For vår del blir det 
langrennskomiteene og alpinkomiteene i de 
nordnorske skikretsene i samarbeid.  
- Skiskyting arrangerer kretsrenn samtidig for å øke 
størrelsen på arrangementet og antall deltagere. 
- Adm. Sjefer i skikretsene kontaktperson for Barents 
Winter Games, og koordinerer med grenene. 
 

Adm., LK og 
AK 

 
Sak 85, 2021-23 
Godkjenning av referat  

 
Styrereferat nr. 14, 28/9-22 godkjennes. 
 
 

 

 
Sak 86, 2021-23 
Info 

 
Info fra kretsleder v/Arnfinn 
Fra kretsledermøte: 
- Skiklubbutviklere: Sikre økonomi for 
skiklubbutviklere. Ordninga er underfinansiert. Må få 
på plass full finansiering på 50% til hver krets. 
- Øistein Lunde konstituert som generalsekretær. 
- Sendt anbefaling på søknaden om NM Nordiske 
grener i Mo i Rana 2025, samarbeid melleom 5 
klubber. 

 



- Bente Langørgen og Øistein Lunde kommer til 
Bodø før jul, vedrørende Skitinget 2024. 
 

 
Sak 87, 2021-23 
Endring i alpinkomiteen 
 

 
Endring i alpinkomiteen:  
- Inge har bedt om avløsning av lederfunksjonen i 
alpinkomiteen ut denne valgperioden, men fortsetter 
som medlem. Siri-Elise overtar som leder av 
alpinkomiteen. 
- Dan Roger Sandstrak bidrar ved behov. 
 

 

 
Sak 88, 2021-23 
Info fra grener 
 
 
 
 

  
Info fra grener: 
 
Alpint v/Siri-Elise 
- 20 ungdommer deltatt på samling i Østerrike, med 
stor suksess. 
- Parautøver deltatt på første samling. 
- Flere samlinger i Levi, Finland. 
 
Langrenn v/Stig 
- Har vært samling på Mo 
- Planlagte samlinger i Finland og Sverige. 
Høstmøtet: 
- Felles smøreopplegg på HL spikret. Swix 
hovedleverandør. 
- Bruken av klubbdress og logo i forbindelse med NM 
stafett senior. Klubbutøver kan selge en 
sponsorplass på draktene. Forbundet bør frigi dette 
på stafetten slik at utøverne kan gå med klubbdrakt 
og logo. Avvente saken, da de er midt i en 
avtaleperiode. Samkjøre svar med de nord norske 
LK. 
- Utformet nytt regelverk for NNM langrenn. Venter 
på tilbakemelding fra Troms og Finnmark.  
Individuelle renn skal være FIS-renn. Setter krav til 
arrangør og arena. 
 
Hopp og kombinert v/Trond Jøran 
- NM søknad om nordiske grener 2025 til Mo i Rana. 
5 klubber står sammen som søker/arrangør. 
Ønsker å få til et feles nordisk NM. Håper alle er 
med. 
- Hopp og kombinert aktiviteten i nordland går sin 
gang. Det er bra aktivitet. 
- Fageråsbakken stengt, og gjort klar for 
snøproduksjon. 
- Flere aktive utøvere innen kombinert. 
 

 

 
Sak 89, 2021-23 
Markedsutvalg 
 

 
Markedsutvalg 
- Arnfinn har deltatt på møter med adm.sjef Finnmark 
og kandidat fra Troms i påvente av egen kandidat til 
dette arbeidet fra Nordland. 
- Siri-Elise har hatt møte med Morten Solberg og 

Siri-Elise 



Frank Sundermeier, og diskutert saken. Det er 
ønsket at en fra alpint eller hopp/kombinert kan delta 
i utvalget, slik at det ikke bare blir langrenn. 
Sundermeier hadde ikke kapasitet til være med i 
utvalget. Forslag om å forespørre Monica Sivertsen i 
Ankenes Alpinklubb.  
- Siri-Elise tar kontakt med Monica Sivertsen. 
- presisering om hva de skal jobbe med: 
1. NNM 
2. Styrke regionale Team 
 

 
Sak 90, 2021-23 
Skikretstinget 
 

 
Skikretstinget v/Arnfinn 
Valgkomite: 
- Jo Inge Øverland leder. 
- Få med en eller to til fra Salten og Helgeland. 
Gjerne fra langrenn, hopp og kombinert. 
- Må være klart til neste styremøte. 
 
Dato for skikretstinget:  
- Siste helga i april. For tett opp mot 
sesongavslutning. 
- 1. mai. Langhelg. 
- 6.-7. mai (kollisjon) 
- 13.-14. mai. 
 
Vedtak: 
Skikretstinget holdes lørdag 13. mai, med 
mulighet til forlengelse til 14. mai. 
 
Ved to dagers arrangement vil det bli mulighet for 
relevante temaer, seminar og foredrag.  
- frivillighet (Frivillighet Norge. 
- Skiklubbutvikler 
 

Styret 

 
Sak 91, 2021-23 
Økonomi 
 

 
Regnskap v/Mona 
- Orientering av regnskapet pr. 31. oktober 2022. 
Overskudd kr. 73060,-. 
- Utestående beløp: utfakturering og oppfølging. 
Diskusjon om inkasso. Ikke verdt det, heller avskrive 
beløp.  
Opprydding og prosess med eventuelt opphør av 
medlemskap og nedlegging av lag. 
- Overforbruk i LK. Kostnader med 
ungdomsstafetten. Skirenn i balanse. Jobbe med 
sponsor. LK følger opp saken. 
- Orientering om søknad til samfunnsløftet på kr. 
750000,-. 
- Innkjøp av skileikelementer som eventuelt delvis 
kan dekkes inn her. 
 

 

 
 

 
 

 



 
Sak 92, 2021-23 
Jubileumsbok 
 

 
Jubileumsbok 
- vedtak om halvert pris i sak 74 (styremøte nr. 13) 
- Kan tilby til klubber: 
1. 50/50 klubb/krets 
2. Vurdere om verdi kan settes ned til symbolsk sum. 
 

 
Sak 93, 2021-23 
Eventuelt 
 

 
Neste møte: 
- Valgkomite 
- Markedsutvalg 
 

 

 


