
 Referat styremøte nr. 7. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Onsdag 16. februar 2022 kl. 20.00 

Tilstede: Arnfinn, Oddbjørn, Stig, Trond Jøran, Alv-Arne, Siri-Elise, Mona 

Forfall: Dorothea, Ove, Inge, Halvard 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 39, 2021–23  
Godkjenning av referat 
  

 
Styrereferater nr. 6 26/1-21 godkjennes. 

  
  

 
Sak 40, 2021-23 
Nytt fra leder 
 

 
Arnfinn orienterte  
Evalueringsteamet. 
- Avdekket en rekke kritikkverdige forhold. 
- Uklarheter i styringsdokumenter, uklare roller. 
- 32. punkter. 
- Motstridende formuleringer i dokumentene. 
- Arbeidsgruppe som jobber med dette. 
- Møte senest i dag. 
- Fokus på fire hastepunkter. 
- Nedsettes et ansettelsesutvalg. 
- Neste møte 21. mars, og møte i slutten av april. 
 
Kommentarer/diskusjon: 
Trond Jøran: 
- Grener ansvarlig for sine budsjetter, sportssjef og 
trenere. 
- Gen.sek – de som er fast ansatte i adm. 
- Hvem har ansvaret for hva – gen.sek., 
styreleder/skipresident. 
- Om det er uklarheter – gen.sek. og skistyret. 
Arnfinn: 
Kritikk at skipresident og skistyret grep inn. 
Trond Jøran: 
- gen.sek. skulle ansette sportsjef etter at gren hadde 
sagt ja. Formaliseres i et fora. 
- Ikke en vanlig bedrift. Tenkt bedrift, uten å være 
bedrift. 
Arnfinn: 
- Ikke helt enig.  
- Dobbeltheten også en del av rapporten. 
- Org. plan. 
Trond Jøran: 
- Dette har utspring i hvordan det er organisert. At 
grenene ikke har styring over sitt eget. 
- Profesjonelt styre og linje som er helt annerledes enn 
i dag. Velge modell med utg. pkt. i organisasjonen 

 



 
Arnfinn: 
- Org. utvalg (Tinget 2018), går i en annen retning – 
mer direktiver. 
- ingen lekkasjer før det ble lagt fram i Lillestrøm. 
- Kretsene som krevde evaluering. 
- Status om arb.prosessen før jul. 
- Evalueringsgruppa måtte ha mer tid. Valgte 
grundighet framfor å forhaste seg. 
- Kritikk til: skipresident, Gen.sek., Skistyret, Hoppsjef 
og hoppkomite (Illojal ifht. NSF slik det er organisert).  
- Konflikt mellom hoppkomiteen og ansatte. 
- Hva gjør vi med denne saken? Forholder oss rolig og 
avventer, eller sende innspill? 
- Skal opp på Tinget. Alle skal bli hørt. 
Siri-Elise: 
- Neste steg i saken. Hva forventer de av kretsen? 
Arnfinn: 
- 32 punkter. 
- 4 akuttpunkter 
- Plan for framdrift av øvrige punkter. 
- Ila prosessen vil de ha kommentarer og innspill fra 
kretsene. 
- Kretsene eier skitinget. 
- Slitasjekonsekvenser. Frivillige. Slitasje på kretsene. 
Trond Jøran:  
- kommer til å vedvare 
- Påvirke gjennom hver enkelt grenkomite. 
- Skistyret skal være profesjonelt. Skal legge til rette 
for og vedta rammer. 
Arnfinn: 
- Org.utvalg (2018), 7 personer uten grener. Da 
protesterer grenene. 
- Vi får se hvordan vi griper an og svarer på 
dette/uttaler oss. 
- En fare for at vi blir så generrell, at drivkrafta ikke blir 
tatt tak i «Elefanten i rommet». 
- Hoppmiljøet må ville felleskapets beste. 
 
Konklusjon: 
Blanda sammen personalsak og konflikt. Kjernepunkt i 
hele saken. 
 

  
Sak 41, 2021–23 
Nytt fra komiteene  

Trond Jøran – Hopp: 
- Stor aktivitet i bakkene på Mo. Har nå mye snø, og 
20-25 barn flere ganger i uka. 
- To representanter fra IL Stålkameratene i OL: Frida 
Westmann (Sverige) og Robin Pedersen. 
 
Alv-Arne - kombinert: 
- Bedre situasjon.  
- Aktivitet på Kippermoen i 2 bakker (5m. og 8m).  
- Skileikskole – opp mot 100 unger. 
- Mye snø. Måket frem hoppbakkene. Flere i 
hoppbakkene. 

  
  
  
  



- Arrangere Hopp-/kombinert i helga. 
- Oda deltatt i verdenscup Lillehammer. 
- Emil deltatt i Continental cup, Østerrike 
 
Siri-Elise – Alpint: 
- Alpinistene har konkurrert på Ankenes 
- I helga i Mo i Rana. 
- Fire helger på rad. 
- Alle bakkene i Nordlabd opp og går 
- Alle renn satt opp som kvalikrenn U14 og U16. 
- God oppslutning. 
- KM neste helg. Medaljer ok. 
 
Dorothea/Arnfinn – langrenn: 
- alt ok. 
- NNM går sin gang. Kabelvåg reservearena. 
 

  
Sak 42, 2021-23 
Økonomi  

 

Mona informerer rundt plassering i fond. 

 

Kommentarer/diskusjon: 

Arnfinn: 

- Budsjett – nøkternt og forsiktig 

Trond Jøran: 

- Ingen risiko å sette i fond. Bare å hoppe i det. Hva er 

konsekvensen? Ingen motforestillinger. Må ikke, da 

det er lite avkastning uansett. 

Oddbjørn: 

- Negativ rente i praksis. 

- Bør i allefall ikke tape penger.  

- Ta høyde for at vi har litt om noe skulle skje + 

finansiering av skiklubbutvikler 

- Langsiktig. Går mer opp enn ned. 

Trond Jøran: 

- Fond lønner seg over tid. Lønner seg bedre enn å ha 

de i banken.  

- Hva skal vi i så fall bruke? 

Arnfinn: 

- Styret har myndighet til å ta en slik beslutning. 

- Innstilling fra dette møte, som vi banker i neste møte. 

- Plan på inntjening. 

- Vi er forsiktig og foreslår kr. 300.000,- ut fra foreslått 

eks. 

 

Reiseregning/satser: 

- Kjøring 3,50 kr. skattefritt. 

- Diett – 6-12 timer kr. 200,- eller mot kvittering. 

- Moderate når vi reiser for klubb/krets. Billigst mulig. 

 

Mona 



 
Sak 43, 2021-23 
Skiforbundstinget 
 

 
Innkalling til skitinget. 
- 9.-10. juni Fagmøter 
- 11.-12. juni Tinget 
- Saker innen 11. mars 
- 4 delegater, 2 menn og 2 kvinner. Kretsleder skal og 
nestleder kan/bør. 
- Ofte utg. pkt. i de som skal i fagmøtene dagen før. 
- Styret, de som ikke er delegater, kan være med som 
observatører. 
- Inge – skal på fagmøte. 
 

 

 
Sak 44, 2021-23 
Skiklubbutvikler 
 

 

Skiklubbutvikler: Hva gjør vi videre? 

 

Kommentarer/diskusjon: 

Trond Jøran: 

- 50% i vintermånedene. 

- Hyre inn studenter 

Arnfinn: 

- 6-7 stillinger, 10-20% stillinger. Må da ta hele det 

økonomiske ansvaret, samt arbeidsgiveransvar. 

- Man kan likevel knytte til seg miljøer, skoler. 

- Vi må snakkes videre om denne. 

 

 

 
Sak 45, 2021-23 
Eventuelt 

 
Idrettskretstinget 2. april 
- Oddbjørn deltar 
- Ingen saker 
- Anleggsplan-tilbakemelding/høring. Må dekke hele 
Nordland. To anlegg på Helgeland, resten i Bodø. 
 
Invitasjon til NM i Alpint i Narvik 
- AK og Arnfinn deltar 
 
Neste styremøter: 
Onsdag 9. mars: Saker som haster 
Onsdag 30. mars 
 
Fysisk møte i Bodø i mai – tingforberedelser. 
 

 

 


