
 Referat styremøte nr. 2. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Onsdag 6. oktober 2021 kl. 20.00 

Tilstede: Arnfinn, Dorothea, Ove, Stig, Trond Jøran, Siri, Halvard, Mona 

Forfall: Oddbjørn, Inge, Alv-Arne 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 8, 2021–23  
Godkjenning av referat 
  

 
Styrereferat nr. 1 15/9-21 godkjennes. 

  
  

  
Sak 9, 2021–23 
Nytt fra komiteene  

 
Stig – Langrenn: 
- Skal ha første LK møte i morgen. Jobber med å få et 
ekstra medlem fra Helgeland. 
- Har hatt møter med de Nord Norske LK. Troms 
ønsker at Nordland og Finnmark skal gjøre en større 
innsats i forhold til økonomi for felles opplegg. 
- De Nord Norske LK fremmer et felles forslag om 
reisefordeling på Høstmøtet til LK neste helg. 
- Har fått spørsmål om FIS godkjente løyper på NNM. 
Kommentarer:  
- Nord Norsk møte formelle eier av NNM.  
- Forslag til regelendring må styrebehandles i klubb/ 
krets. 
- Vil kravet ekskludere klubber fra søke om 
arrangementet? 
 
Siri-Elise – Alpint: 
- Terminliste. Venter til etter Høstmøtet er ferdig. (Inge 
deltar på det i dag). Ønsker å se på hvilke 
arrangementer som settes opp for ungdom, slik at de 
får delta. Terminliste på plass i løpet av et par uker. 
 
Trond Jøran – Hopp og kombinert: 
- Mest fokus på lokalt arbeid. Åpning av 
Fageråsbakkene på onsdag. 95% ferdig til 
åpningsdagen. Invitert ulike celebriteter – 
fylkeskommunen, skiforbundet, idrettskretsen og 
andre. Arnfinn deltar fra skikretsen. Landslaget 
kommer også. 
- Terminliste – når høstmøtet 21. okt. er ferdig. 
 
Ove – Utdanning 
- Forespørsel fra Bodø om Trenerkurs i alpint. 
Deltagere fra Bodø har meldt seg på intensivt kurs i 
Lørenskog. Eventuelt andre interesserte vil ta kurs i 
Narvik etter sesongslutt. 

  
  
  
  



- Trener-1 kurs langrenn som ble påbegynt i fjor, 
fullføres i løpet av vinteren i Mosjøen. 
 

  
Sak 10, 2021-23 
Nytt fra NSF  

  
- Har vært Teamsmøte for kretslederne, som handlet 
om personalsak i hopp. Økt konfliktnivå. Er uheldig for 
omdømmet - omdømmetap. Buskerud og Akershus 
har sendt hvert sitt brev til skistyret om saken. 
Ønskelig at saken blir løst snarest. 
 
- Representasjon: 
*Studietur Granåsen: Mona og Siri-Elise 
*Åpning av Fageråsen: Arnfinn 
*IR og SK samling Bodø, 6.-7. nov.: Dorothea og 
Oddbjørn 
  

   

  
Sak 11, 2021-23  
Økonomi 
  

 
- Resultat: 214 000,- kroner. 
- Presenteres videre med forside og regnskapsrapport 
bak. 
- Regnskapsfører sender ut purringer denne uka. Et år 
siden sist det ble purret. Mona følger opp med tlf. i 
etterkant. 
  

 Mona 
Etter 
betalingsfrist 

  
Sak 12, 2021-23  
Skiting 2024 
 
  

  
- Under besøk av skipresidenten i 2019 ble det kjent at 
Bodø skulle få være kulturhovedstad i 2024. Det vil 
være en fin anledning for Nordland å arrangere 
skitinget. 
- Skiforbundet står som arrangør 
- Skikretsen vil få oppgaver med kulturelle innslag og 
evt. praktisk koordinering.  
 
Skal vi søke om skitinget? 
 
Diskusjon hvor følgende hadde ordet: Arnfinn, 
Halvard, Dorothea, Stig 
 
Vedtak: 
Enighet om å søke om Skitinget i Bodø i 2024. 
 
- Arnfinn og Mona lager søknad som sendes skistyret 
snarest. 
- Stig foreslår at vi ber om ordet på Høstmøtet og 
fremmer søknad, samt viser promoteringsfilmsnutt. 
  

 Arnfinn, 
Mona 
Snarest 

 
Sak 13, 2021-23 
Eventuelt 
 

 
- Jubileumsboka. Er nå ferdig trykt og lagt ut for salg. 
Viktig at vi står på og får salg på boka før jul. 
 
- Spørreundersøkelse om utvikling av paraidretten 
med svarfrist 30. oktober. 
 

Alle 



 
- Oppdatert hjemmeside. Meld inn saker om dere har 
noe som skal på hjemmesida. 
 
- Bærekraft. Jens Erik tar studie i idrett og bærekraft, 
og ønsker å lage en plan for Nordland Skikrets som en 
del av studiet. 
 
- Antidoping arbeid – oppfølging. Vi har et punkt på 
dette i vår handlingsplan, hvor klubb, utøvere og 
tillitsvalgte skal gjennomføre. «Rent Idrettslag» 
og/eller «Ren Utøver». Kommer ny modul på «Ren 
utøver» i desember. 
Pr. nå 4 «Rene idrettslag» i Nordland etter gammel 
ordning (før mars 2019). Et av disse har også 
gjennomført etter ny ordning (etter mars 2019). 
Legger ut en sak om dette på hjemmesida. 
 
- Neste møte 10. nov.  
Saker: Skiklubbutvikler, info fra høstmøter. 
 

 

 


