
 Referat styremøte nr. 4. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Onsdag 24. november 2021 kl. 20.00 

Tilstede: Arnfinn, Dorothea, Ove, Oddbjørn, Inge, Alv-Arne, Mona 

Forfall: Stig, Trond Jøran, Siri, Halvard 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 22, 2021–23  
Skiklubbutviklere 
  

 
Se eget saksfremlegg - bakgrunn og økonomi.  
Skiforbundet trenger tilbakemelding/vedtak innen 1. 
desember. 
 
Diskusjon, hvor alle deltok: 
- Hvordan involvere klubbene? 
- Klubbutvikling, rekruttering, anlegg og nettverk. 
- Økonomi. Ikke merkostnader utover kretsens bidrag 
til prosjektet. 100 000,- pr år i 3 år, etter forslag fra 
arbeidsgruppe bestående av utvalg fra kretser. 
- Prosjektperiode 3 år. 
- Ikke tvil om at det er et behov med tanke på 
rekruttering. 
- Mye kompetanse på grenene. 
- Rekruttering. Flest mulig, lengst mulig. 
- Velge ut 4-5 kjernesaker å jobbe med. 
- Spennende om vi får ansatt noen. Hvordan få best 
mulig effekt. 
- Spisse oppgavefeltet. Rekruttering og knytte 
klubbene sammen. 
- Kartlegging. Hva har klubbene behov for? 
- Rekruttering, aktivitet, klubbutvikling. 
- Ny tid. Nye barn og ungdom vi skal rekruttere. 
- Hva velger vi bort når vi velger noe nytt? 
- Ikke gape over for mye, men lage gode eksempler. 
- Ikke endelig bestemt hvor stor stilling, og hvordan 
denne evt. skal deles med andre kretser. 
- Flest mulig, lengst mulig. Skape aktivitet og 
rekruttering, som igjen gir økonomi tilbake til klubbene. 
- Legge et fundament med rekruttering. I tillegg til 3-4 
saker/behov fra klubbene. 
 
Hvordan legge fram for klubbene: 
- Teamsmøte på nyåret før KM 
- Presentasjon på KM: langrenn 22.-23. jan. Mosjøen, 
alpint 25.-27. feb. Svolvær, Hopp og kombinert? 
- Vi får bruke tida fram til da og jobbe med dette. 
- Info sak fra Skiforbundet sentralt – hjemmeside sak. 
 
 
 

  



 
Vedtak: 
Nordland Skikrets vedtar å bidra til skiforbundets 
prosjekt skiklubbutviklere, som ble vedtatt på 
skitinget 2021, med kr. 101 897,- pr år i de tre 
årene prosjektet går. 
 
Vi må bruke av egenkapitalen for å være med i 
ordningen og er villige til å gjøre det i en avgrensa 
periode under forutsetning av at det i løpet av 
prosjektperioden etableres en løsning for 
fullfinansieriring sentralt i NSF. Dersom 
klubbutviklersaken viser seg å være produktiv 
nok, må dette til for å sikre langsiktig varighet. 
  

 
Sak 23, 2021-23 
Paravinterdager 
 

 
Se eget saksfremlegg. 
Ønsker nordland Skikrets å arrangere Paravinterdager 
denne sesongen? Legges opp til samme arrangement 
som i 2020. 
 
Inge og Arnfinn hadde ordet i saken: 
- Suverent arrangement. 
- Ja sak fra start til mål. 
 
 
Vedtak: 
Nordland Skikrets ønsker å arrangere 
paravinterdager sesongen 2021-22 i samarbeid 
med aktuelle partnere. 
 
 

 

   

 


