
 Referat styremøte nr. 5. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Onsdag 8. desember 2021 kl. 20.00 

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

Forfall: Inge, Alv-Arne, Siri 
  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 24, 2021–23  
Godkjenning av referater 
  

 
Styrereferater nr. 3 4/11-21 og nr. 4 24/11-21 
godkjennes. 

  

  

 
Sak 25, 2021-23 
Evaluering Hoppsaken 
 

 
Arnfinn orienterte om saken. 
- Ekstern evaluering av saken. Ledes av ekstern 
person. Utvalget består av 3 eksterne personer og 2 
valgt på kretsledermøte. 
- Mottatt henvendelse fra Buskerud Skikrets hvor de 
ber om svar. 
- Vil la saken bero mens evalueringsutvalget jobber 
med saken, slik det var enighet om på 
kretsledermøtet.  
 
Diskusjon hvor Trond Jøran, Arnfinn, Stig og Dorothea 
hadde ordet. 
- Uenigheter i forbundet. Har kommet til enighet. 
- Må kunne snakke sammen. 
- Individuelle ønsker – felles interesser.  
- Viss forskjellsbehandling. Felles plattform for alle 
grener. 
- Viktig med ryddige diskusjoner rundt dette. 
 
Konklusjon: 
- Vi ser frem til evalueringsutvalgets rapport når den 
foreligger, og at det behandles på neste skiting.  
 
Rapporten skal være ferdig 14.-15. januar. 
 

 

  
Sak 26, 2021–23 
Nytt fra komiteene  

 
Stig – Langrenn: 
Møte forrige uke med nord norske skikretser og Rene 
Hillestad fra Team Elon, rundt senior satsing i nord 
Norge. 
- Gjennomgang av historikken. 
- Overgangen fra jr. til sr. I hvor stor grad skal jr. 
inviteres med? Åpne samlinger? 
- Troms skikrets – ikke helt klart hvor og hva de vil. 
Internt møte i Troms. 
- Nytt møte i januar rundt NNM. 
 

  
  
  
  



Nordlands Cup langrenn 
- Møte med SNN.  
- Kan bli konflikt SNN og Sparebanken Helgeland, 
men det finner de ut seg imellom.  
- Første Nordlands Cup hos Bossmo og ytteren 11. og 
12. des. 
- Første skirenn avholdt i helga – Stormfjellrennet av 
IL Stormfjell. 
Kommentarer: 
- Viktig for Nordland med satsing for siste års jr. for å 
ha noen å bryne seg mot.  
- Fordel for Nordland at det er et felles tilbud. 
 
TD kurs: 
- Gode TD-kurs for langrenn v/Torbjørn Broks 
Pettersen, Skiforbundet 
 
Trond Jøran – Hopp og kombinert: 
- Har hatt møte i komiteen hvor blant annet terminlista 
ble behandlet og klar. 
- Møtte to fra Rognan. Som er klar for å gå i gang med 
aktivitet – skicup arrangement. 
- Mosjøen: er i gang. 
- Rana: Har arbeid igjen før vi kan gå i gang med å 
legge snø. Har pr i dag ikke tilgang til kommunalt 
vann. 
- Rekruttering: Jobbes bra på Mo. Få opp rekruttering i 
Mosjøen og på Rognan. 
Spørsmål om finansiering av Fageråsbakkene: 
- Vesentlig det som var gjort av Idrettskretsen i forhold 
til prioritering av kostnadskrevende anlegg. Så 
gjenstår det å se. Dett er midler som foreløpig ikke er 
bevilget. 
 
Supplement fra Alv Arne på e-post: 
- Sesongstart 
- Rekrutteringstiltak og skileik 
- Oda Leiråmo debuterte i WC på Lillehammer forrige 
helg. Sliter litt i bakken men går fort på ski. Oda, Iver 
og Erik Leiråmo deltar på NC på Lillehammer nå til 
helga. Erik er i tillegg tatt ut til Youth Cup i Harracov 
første helga i januar 2022.  
- H/K hadde møte for tre uker side hvor terminliste, 
skiutvikler og rekruttering var hovedtema. Vi ser fram 
til å kunne få hjelp og innspill fra skiutvikler. 
 

  
Sak 27, 2021-23 
Terminliste - gjennomgang  

 

Terminlistene er klare. Mangler noen TDer - jobber 

videre med å få det på plass. 

 

 

  
Sak 28, 2021-23  
Kommunikasjonsplan 
  

 
Se eget saksfremlegg. 
Plan for informasjonsarbeid for skikretsen og kontakt 
med media. 

   



 
Vedtak: 
Kommunikasjonsplan vedtas som fremlagt. 
 

 
Sak 29, 2021-23 
Regnskap 
 

 
- Resultat, overskudd: 69.982,- kroner. 
- FIS-Avgifter langrenn fra forrige sesong er ikke 
fakturert. Faktureres før jul. 
- Purringer runde to er foreløpig ikke sendt. Sendes 
før jul. 
 
- Mona orienterer om plassering av midler etter 
forespørsel i banken. Kan settes på Fond for å gi 
større avkastning. 
- Mona ber om et konkret tilbud fra banken og et 
alternativ fra ekstern tilbyder, som tas opp på neste 
møte. 
- Budsjett for 2022 vedtatt på Tinget.  
- Vi bør se på finansiell strategi i sammenheng med 
budsjett. Hva trenger vi av økonomi på kort sikt og på 
lang sikt.  
- Undersøker også dette med regnskapsfører. 
Hvordan gjøres dette i andre kretser?  
 
- Mona orienterer fra regnskapsfører om hvordan 
grenregnskapene føres fra år til år. Avsettes ikke i 
balansen, men kan i praksis budsjetteres med 
underskudd. En form for skyggeregnskap for hver 
gren (hvert prosjekt). 
- Vi må bli flinkere til å jobbe med budsjett. 
 

Mona 

 
Sak 30, 2021-23 
Ny møteplan 
 

 

Arnfinn legger frem forslag om ny møteplan. 

 

   26.1. 

   16.2. 

   23.3. 

   20.4. → m oppsummering av sesongen 

   11.5. → vedta tingdelegasjon 

   10.-12.6. tinget i Molde → vi må ha et        

delegasjonsmøte når tingpapirene foreligger 

Alle datoene er onsdager og møtestart er 20.00 

dersom ikke annet bestemmes. 

 

Vi holder også et Teamsmøte for klubber mandag  

10. januar kl. 18.00-20.00. 

Tema: Skiklubbutvikler 

Arnfinn og Mona deltar. Andre fra styret deltar om de 

har anledning. 

Mona sjekker med Sven Håkon fra NSF om han har 

mulighet til å stille på møte og informere om dette. 

 

Arnfinn, 
Mona 



 
Sak 31, 2021-23 
Eventuelt 

 
Mona informerte om møtet i Bodø Idrettsråd i går. 
- Handlet om hvordan søke store arrangement til Bodø 
og Nordland, i forbindelse med Bodø som europeisk 
kulturhovedstad i 2024. 
- Hva skal til og hva trenger vi hjelp til. 
- Bør også omfavne deltagere som ikke tidligere har et 
tilbud – rekruttering. Alle skal med. 
- Samarbeid mellom idretten og destinasjon Bodø. 
- Er ikke bare et Bodø prosjekt, men et 
Nordlandsprosjekt. 
- Bodø 2024 har 10 samarbeidskommuner – byer og 
større tettsteder i Nordland. 
 
Les mer om Bodø 2024 https://bodo2024.no/ 
 

 

 

https://bodo2024.no/

