
 Referat styremøte nr. 16 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams 

Møtestart: Onsdag 7. desember 2022 kl. 20.00. 
Tilstede: Arnfinn, Oddbjørn, Stig, Alv Arne, Siri-Elise, Halvard, Mona 

Forfall: Dorothea, Ove, Trond Jøran  

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

 
Sak 94, 2021-23 
Godkjenning av referat 
 

 
Styrereferat nr. 15, 2/11-22 godkjennes. 
 
 

 

 
Sak 95, 2021-23 
Info 

 
Info fra kretsleder v/Arnfinn 
- Valgkomite 
- TD-Kurs langrenn, webkurs.  
- Møte med andre kretsledere.  
Orientering etter skistyremøte.  
Opprette utvalg om funksjonstid. 
- Arnfinn sitter i utvalg for skiklubbutviklere. 
- Sak om Greenpeace som aksjonerer mot Equinor. 
- Besøk av NSF etter jul i forbindelse med skitinget 
2024. Komite som arbeider med skitinget bestående 
av AU og Mads Pinnerød og Anniken Aune som 
lokale representanter. 
 

 

 
Sak 96, 2021-23 
Info fra grener 
 
 
 
 

  
Info fra grener: 
 
Kombinert v/Alv Arne: 
- Nettopp kommet snø i Mosjøen og Kippermoen. 
- Innetrening har gått sin gang. Godt over 20 unger 
med. 
- Emil har vært ute på renn. 
- Bra aktivitet på Mo 
 
Hopp: 
- Situasjonen det samme. Bakkene på Mo ikke åpnet 
der heller. Aktiviteten er nok i gang ganske snart. 
- 20-25 unger som er aktive. 
- Eirin prøvd seg igjen på WC på Lillehammer. Beste 
norske jente i 90 meters bakken. 
 
Alpint v/Siri-Elise 
- Sortland, Ankenes, Svolvær i Levi. Rundt 45 
utøvere. Kjempebra forhold. 
- Narvik vært i Kiruna og kjørt der. 
- FIS-løpere gjort det bra på arrangement i nord-
Finland, Kobdalis og Levi. Må ha poeng for å stille på 

 



FIS-renn. Synd for de som ikke får delta. To av 
nordlandsløperne som vinnere. 
- Samlinger fremover: Bjorli, Finland og Trysil. 
- Alle klubbene er i gang. 
 
Langrenn v/Stig 
- Første renn til helga – Innstranda og Melbu 
- Nordlandscup i Mo i Rana neste helg. 
- Noen junior løpere har vært i aktivitet. 
- Uttak til junior VM siste helga før jul. 
- Seniorer – ikke mange i aktivitet enda. 
- Bra aktivitet rundt i fylket. 
- Sak rundt å få inn sponsor til NM junior, evt. NNM. 
Samarbeid med Troms og Finnmark Skikrets. 
Planlagt møter. 
- Jobbes parallellt med markedsutvalget – 
koordineres. 
 
Anlegg v/Oddbjørn: 
- Søknad fra Valnesfjord IL kunstsnøanlegg. Saken 
var til behandling i LK mandag. LK stiller seg bak 
forslaget. 
- Store anlegg, regionanlegg.  
- Prioritere spillemiddelsøknader. 
- Si noe om tilgang på vann. 
- Søke om anleggsmidler til prosjektering. 
- Møte evt. presentasjon av saken 
 

 
Sak 97, 2021-23 
Markedsutvalg 
 

 
Markedsutvalg v/Siri-Elise 
- Har hatt møte med Monica(nestleder) og Stig i 
Ankenes Alpinklubb. 
- Stig har sagt ja til å være med i markedsutvalg.  
Han vil prøve, med mulighet til å trekke seg om det 
ikke går. 
- Siri-Elise sender kontaktinfo til skikretskontoret. 
 

Siri-Elise 

 
Sak 98, 2021-23 
Valgkomite 
 

 
Valgkomite v/Arnfinn 
Valgkomite: 
Jo Inge Øverland (leder) 
Eva Lund Pedersen 
Jens Erik Nilsen 
 
Plass til en representant fra Helgeland også, om vi 
får noen til å stille i komiteen. 
 
Forslag om at arbeidsutvalget bør bestå av: 
Leder 
Nestleder (Arrangement) 
Styremedlem (Anlegg) 
Styremedlem (Marked/sponsing) 
 
 

Styret 



 
Sak 99, 2021-23 
Økonomi 
 

 
Regnskap v/Mona 
- Orientering av regnskapet pr. 30. november 2022.  
- Utestående beløp: utfakturering og oppfølging. 
Har fått inn over 100.000,- av utestående beløp. 
Følger opp saken. Opprydding og prosess med 
eventuelt opphør av medlemskap og nedlegging av 
lag frem mot skikretstinget i mai.  
 

 

 
Sak 100, 2021-23 
Nytt regelverk NNM 
Langrenn 
 

 
Nytt regelverk NNM Langrenn v/Stig 
- Enighet mellom LK`ene i Nord-Norge. Opp til 
kretsstyrene å gi tilsagn. 
- Prøve å lage et Nord Norsk skimesterskap for alle 
grener, så fremt det er mulig. 
 
Vedtak: 
Styret i Nordland Skikrets støtter 
Langrennskomiteens fremlegg til nytt regelverk 
for NNM Langrenn 
 

 

 
Sak 101, 2021-23 
Møteplan 
 

 
Møteplan v/Arnfinn. 
Onsdager kl. 20.00. 
18. januar 
22. februar 
29. mars 
13. april Årsberetninger og saker til kretstinget. 
13.-14. mai Kretsting (Bodø/Salten) 
7. juni (siste føre ferien) 
30. august (oppstart etter sommeren) 
 
Vedtatt plan kan endres. 
 

 

 
Sak 102, 2021-23 
Merkevareprosjekt 

 
Merkevareprosjekt v/Mona 
- Kort orientering om skiforbundets 
merkevareprosjekt. 
 
Diskusjon rundt logo med «Nordland Skikrets» 
- Ønskelig at «Nordland Skikrets» skal stå i logo. 
- Viktig for skikretsens identitet. 
- Branding, sponsorer. 
 
Mona melder inn dette til utvalget som jobber med 
saken. 
 

Mona 

 
Sak 103, 2021-23 
Arrangement 
 

 
- Kort info om planlagte og søkte større arrangement. 

 

 


