
 Referat styremøte nr. 6. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Onsdag 26. januar 2022 kl. 20.00 

Tilstede: Arnfinn, Ove, Oddbjørn, Stig, Inge, Trond Jøran, Alv-Arne, Siri, Halvard, Mona 

Forfall: Dorothea 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 32, 2021–23  
Godkjenning av referat 
  

 
Styrereferater nr. 5 8/12-21 godkjennes. 

  
  

 
Sak 33, 2021-23 
Nytt fra leder 
 

 
Arnfinn orienterte  
- Evaluering fra evalueringsutvalget i hopp saken 
legges fram på kretsledermøte lørdag. 
- Møte for kretslederne i morgen. 
- KM i Sjåmoen, Mosjøen. Bra arrangement! Liten 
deltagelse. 
 

 

  
Sak 34, 2021–23 
Nytt fra komiteene  

 
Inge - Alpint: 
- Første renn utsatt. 120 påmeldte. 40-50 færre enn 
normalt.  
- Fartssamling i Bardu til helga. 80 påmeldte. 
- Neste helg blir det renn på Ankenes. 
- Klubbene sliter. Færre folk, både unger og foresatte. 
Det er en jobb å gjøre med rekruttering. 
- Skiklubbutvikler – kommer tilbake til denne i sak. 37. 
 
Alv-Arne kombinert: 
- Lite som skjer i Mosjøen. Bakken har vært lagt opp 
et par ganger. Litt hopping. Lite aktivitet i Mosjøen. 
- Helt andre forhold på Mo. Positiv utvikling på Mo når 
det gjelder kombinert. 
- En i nordisk jr. landskamp 
- 6 utøvere til Alvdal. 
- Oda Leiråmo 
- Emil Vilhelmsen, nr. 1 og 2 i NC. 
- Ser frem til Skiutvikler er på plass. 
- Vi trenger utvikling og rekruttering. 
 
Trond Jøran – Hopp: 
- HK møte i november. 
- Trua på at det blir rekruttering på Rognan. 
- Har ikke hatt mye aktivitet. Været har ikke vært på 
vår side. Har ikke hatt vann til snøproduksjon. 
- I småbakkene gror det i Rana. Har ikke kapasitet til å 
ta imot flere. Det står litt på foreldre. Så må det jobbes 
i bakken. 

  
  
  
  



- Skal arrangeres: NC i hopp i mars og NM i kombinert 
i mars. 
- Mye mer aktivitet enn de tre siste årene. 
 
Stig - langrenn: 
- Har vært arrangert renn i alle sonene. Normal 
sesong. Noen avlysninger. 
- KM i Mosjøen bar preg av få deltagere. 
- Generelt noe mindre aktivitet enn før korona. Uttrykk 
for sviktende rekruttering. 
- Ekstremt skiftende vær og føreforhold. 
 
NNM  
- jobbing og forberedelse. 
- Åpne opp for 11-12 åringer, som et engangstilfelle 
for å styrke rekruttering. Finnmark støtter dette, og 
Troms er imot. Diskuteres på LK nivå. 
 
Møte med nord norske LK, team og trenere. 
- Hvordan innrette spissa senior satsing i Nord Norge i 
årene fremover.  
- Samordne teamene. Felles styringsgruppe. Enig om 
hvordan vi skal ha det. 
- Kommer eget referat fra møtet. 
 
Kommentarer til NNM. 
Arnfinn: Bør flagges som sonerenn, 
rekrutteringsklasse for yngre løpere. 
Stig: Skal ikke legge press på yngre løpere for at de 
skal reise langt. 
 

  
Sak 35, 2021-23 
NIK Anleggsplan  

 

Mona innleder. Høringsfristen utsatt til 15. februar. 

 

Siri: Sitter i anleggsutvalget for Nordland Idrettskrets. 

Liste vedlagt? Anleggslista i anleggsplan ut fra 

tilbakemeldinger på møte for SK og IR i november. 

Kostnadskrevende anlegg. 

 

Trond Jøran: Skal svare i forhold til hopp 

rekrutteringsanlegg, for å få progresjon. 

Kostnadskrevende anlegg – ble sagt at det gjaldt ikke 

påbegynte anlegg. Her jobbet idrettskretsen godt, og 

bidro at også NSF kom på banen. 

 

Siri: Andre anlegg ble rangert ut fra hva man tror kan 

bli realisert. Vedlegg til anleggsplanen inneholder 

mange flere anlegg. Vedlegget er ikke sendt ut i 

høringen. Idretten her skikretsen må spille inn sine 

behov. 

 

 

Oddbjørn, 
AU 



Oddbjørn: Vi må følge det vi har vedtatt i vår 

anleggsplan. Fageråsbakkene – fortsatt øverste 

prioritet. Vi kan bruke vår anleggsplan som grunnlag 

som innspill til kretsen. 

 

Mona: Anlegg til større arrangement nevnt i NIKs 

anleggsplan. 

 

Oddbjørn: Oddbjørn og AU utarbeider uttalelse, og tar 

en evt. diskusjon på epost. 

 

 
Sak 36, 2021-23 
Økonomi 
 

 
Regnskap: 
- Resultat, overskudd: 103.990,- kroner. 
- FIS-Avgifter alpint ikke fakturert. Har etterlyst 
grunnlag fra NSF alpint. 
 
- Utestående fordringer 
Arnfinn: Utestående årskontingent - forslag om å 
betale i flere avdrag 
Halvard: Krav avskrives som tap av fordringer. Direkte 
henvendelser mot klubbene. 
Mona: Tar kontakt med klubbene. 
Halvard: Gi klubbene en sjans. Kommer også an på 
hva revisor aksepterer. 
 
- Budsjett 
Trond Jøran: Beløp som ikke er brukt i grenene følger 
grenene inn i nytt år. 
Mona: Føres teknisk med underskudd i budsjett, ifølge 
regnskapsfører. Eget budsjett for hver gren. 
 
- Mona orienterer om plassering av midler etter 
forespørsel i Dnb og Spareabank1. 
- Orienterer om tilbud fra Dnb. 
- Mona forhører seg litt mer frem til neste møte med 
regnskapsfører og/eller NSF. 
- Avventer til vi får mer info. 
 
- Jubileumsbok 
- Dårlig salg 
- Har forespurt Ark Bokhandel i Bodø om å selge 
bøker. De tar 35% i profitt, samt full retur av 
lagervarer. Mona avtaler med Ark. Kan også forhøre 
seg i andre bokhandler. 
- Mosjøen IL kjøpte inn bøker, som de gir i gave til de 
som gjør frivillig innsats. Til etterfølgelse? 
 
 
 
 
 

Mona 



 
Sak 37, 2021-23 
Skiklubbutvikler 
 

 

Skiklubbutvikler: Arnfinn orienterer 

- Teamsmøte for klubber mandag 10. januar med få 

deltagere. 

- Ikke omreisende ekstra trener. 

- Tiltak – at flere av de yngste rekrutteres til klubbene 

og skikretsen, 5-8 åringer. Ferdighetstrening. 

 

Inge:  

- Klubbene sitter med mye sportslig kompetanse, og 

kompetanse om drift av klubber. 

- Hovedutfordring – rekruttering. 

- Dele opp stillingsbrøken – et eller to hovedtema. 

Dele det opp på de grener som er. 

- Kompetanse til å dekke alle grener? 

- Klubber – spesifikk kompetanse? 

 

Arnfinn: 

- Ved å dele opp stillingen i flere små stillinger sitter vi 

med hele regninga og arbeidsgiveransvaret selv. 

- Skiklubbutvikler – en del av NSFs opplegg hvor NSF 

har arbeidsgiveransvaret.  

- Utlysning av 50 % stilling. 

- Hvor attraktiv er de stillingene på 50% 

 

Inge: 

- Hvordan nå ut til klubbene med en 50% stilling. 

Hvordan løse det? 

- Melding fra klubbene – hvilke behov de har eks. 

anlegg. 

- Rekruttering. Påfyll fra bunnen. 

 

Mona: 

- Ble foreslått på info-møtet med klubbene om at ta et 

område/tema om gangen for å kunne ferdigstille noe 

eks rekrutteringsanlegg. 

- Forslag om et geografisk område om gangen. 

 

Trond Jøran: 

- Finne ut hva som er mest interessant for klubbene. 

 

Stig: 

- Sende ut spørreundersøkelse. 

- Intro. Med bakgrunnsinformasjon. 

 

Arnfinn: 

- Har startet på et utkast til spørreskjema før jul. 

 



- Beror på tingvedtak. 

- Skal ikke nødvendigvis gjøre det samme over alt. 

 

 
Sak 38, 2021-23 
Representasjon på 
arrangementer 

 
22.-23. januar KM langrenn del 1 Mosjøen: Arnfinn 
Paus, Anniken Aune (LK). 
 
25.-27. februar KM Alpint Svolvær: Arnfinn, Inge, 
 
(10.-13. mars NNM alpint Harstad): Siri, AK komiteen 
 
18.-20. mars NNM langrenn Stokmarknes: Arnfinn, 
Stig, Halvard 
 
18.-20. mars NC Hopp Rana: Trond Jøran 
 
22.-23. mars NM i kombinert: Alv Arne 
 
(26.-29. mars NM langrenn Harstad): 
 
30.mars – 5. april NM Alpint Narvik: Ak-komite, Ak- 
lederne fra kretser, Inge, Arnfinn? 
 
2. april Idrettskretsting Bodø: Oddbjørn (påmelding 3. 
mars) 
 
2.-3. april KM langrenn del 2 Bodø: Dorothea 
 
9.-12. juni Skiforbundsting Molde:  
 
Arnfinn: Andre som har lyst til å delta på noen av 
arrangementene? 
 
Styremøter: 
Forslag fra Inge om å legge et fysisk styremøte i 
forbindelse med et arrangement eks. hopp. Vi ser på 
muligheten. 
 
Styremøte i februar på Teams. 
 

 

 


