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Referat AU-møte #1 – 2021-2023 
Dato:  21. september 2021 
Sted:   Teams 
Tidspunkt:  19.00 - 21.00 

   Innkalles Til stede 
Torbjørn Mæhlumsveen (TM) - leder X X 
Eva Lauglo (EL) - nestleder  X X 
Trond Heggem (TH) - styremedlem X  
Kristian Grøv (KG) - styremedlem X X 
Tina Lihaug Selbæk (TLS) - styremedlem X X 
Kari Hovin Kjølle (KHK) - leder anleggsutvalg X  
Roald Olsen (RO) - varamedlem 

 
 

Ida Mogstad (EL) - varamedlem   
Stian Eckhoff (SE) - administrasjon X X 
Ingrid Narum (IN) - administrasjon X X 

Saksliste: 
 

Referatsaker 

 

Orienteringssaker 

Sak 1-1 Orientering fra Norges Skiforbund       TM 

 Kretsleder orienterte om informasjon som er gitt kretsledere ifm. personalsak i Norges 
Skiforbund og mediesak rundt dette. 

 

Sak 1-2  Informasjon om og status på saker fra administrasjon           SE/IN 

Administrasjonen la frem aktuell informasjon om og status på saker. 

- Ansettelse trenere og løperkontrakter i gren 
- Dialog med fylkeskommunene om deres satsning på skileikanlegg 
- Faste ukentlige beredskapsmøter om koronasituasjonen med idrettskretsen 
- Oppfølgingsmøte med SpareBank1 SMN 
- Paradag 2. oktober Granåsen og møte med NSF para samme uke 
- Superlørdag ifm. Idrettsgallaen i Trondheim 8. januar 2022 
- Barnas mini-VM 
- Status skiklubbutviklere i Norges skiforbund 

 

Diskusjons- og vedtakssaker 

Sak 1-3  Handlingsplan 2021-2023        IN 

 Administrasjonen presenterte status på tilpasninger i handlingsplan for å gjøre den mer 
anvendelig som arbeidsverktøy. Jf. vedtak i sak 1-5. I tillegg ble det gitt en statusrapport 
av tiltakene. 

Vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 

 

Sak 1-4   Arbeidsutvalg – Roller og ansvarsfordeling      TM 

AU drøftet oppgaver som naturlig faller inn under AU og fordeling av arbeidsoppgaver 
internt. 



 

 
Dialog og oppfølging: 

- Idrettskrets på politisk nivå 
- Trondheim kommune på politisk og adm nivå 
- Oppfølging mot skikretsens selskaper 
- Oppfølging og dialog mot NSF 

Andre områder: 

- Handlingsplan  
- Para  
- Anlegg 
- Utdanning/utvikling 
- Arrangement 

Vedtak:  
Arbeidsutvalget gjør følgende vedtak: 

Dialog og oppfølging: 

- Idrettskrets på politisk nivå: Torbjørn/Eva 
- Trondheim kommune på politisk og adm nivå: Torbjørn/Eva 
- Oppfølging mot skikretsens selskaper: Tina 
- Oppfølging og dialog mot NSF: Torbjørn 

Andre områder: 

- Anlegg: ansvar Kari 
- Utdanning/utvikling: ansvar Kristian 
- Arrangement: ansvar Trond 

 

Sak 1-5 Tema og agenda for neste styremøte      TM 

 AU diskuterte tema og agenda for neste styremøte 5. oktober. 

Vedtak:  

Arbeidsutvalget gjør følgende vedtak til saker i neste styremøte: 

- Økonomirapport 
- Handlingsplan 2021-2023 
- Orientering om arbeidsfordeling i AU 
- Status fra grenkomiteledere 
- Rekruttering/hindre frafall – diskutere forslag til tiltak i NSFs rapport «Kartlegging 

av årsaker til medlemsnedgang» 
- Samarbeid med nabokretser 

 

Sak 1-6   Planlegge høstmøtet i skikretsen              TH/IN 

 Skikretsen avholder sitt høstmøte onsdag 27. oktober i Granåsen. 

 Fellesdel kl. 18.00-19.45 
 Grenvise møter kl. 19.45-21.00 

 Informasjon med program er publisert på skikretsen sine nettsider; 
 https://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/nyhetsarkiv/2021/9/hostmote-i-skikretsen/  

 Sør-Trøndelag skikrets Hedersbevisninger 2021 skal deles ut på høstmøte.  
 Invitasjon sendes ut av adm. 

https://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/nyhetsarkiv/2021/9/hostmote-i-skikretsen/


 

 
 Vedtak:  

 Arbeidsutvalget tar saken til orientering og gjør videre vedtak om at adm. følger opp 
 invitasjon til høstmøtet. 

 

 

Ingrid Narum 

Referent 


