
 
 
 
 

 
Sør-Trøndelag Skikrets 
Smistadvegen 13, 7026 Trondheim  
skiforbundet.no/kretser/sortrondelag  
sor-trondelag@skiforbundet.no 
Org.nr. 971 377 771 
 
 

Referat styremøte #1 – 2021-2023 
Dato:  17. august 2021 
Sted:   Granåsen / Teams 
Tidspunkt:  20.00 - 22.00 
 

   Innkalles Til stede 
Torbjørn Mæhlumsveen (TM) - leder X X 
Eva Lauglo (EL) - nestleder  X X 
Trond Heggem (TH) - styremedlem X X 
Kristian Grøv (KG) - styremedlem X X 
Tina Lihaug Selbæk (TLS) - styremedlem X X 
Ketil Aagesen (KA) - leder AK X X 
Narve Jostein Langmo (NJL) - leder HKK X X 
Ola Morten Græsli ((HK) - nestleder HKK X X 
Håkon Solvik (HS) - leder LK X X 
Stig Gråberg (ETS) - leder FK X  
Kari Hovin Kjølle (KHK) - leder anleggsutvalg X 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 om Sør-Trøndelag Skikrets      SE 

Administrasjonen presenterer en oppdatert orientering på skikretsens organisering, 
oppbygging og økonomisk drift.  

 Presentasjonen er lagt ved referatet som eget vedlegg. 

 

Sak 1-2  Sør-Trøndelag Skikrets Kommunikasjonsplan     IN 

 Administrasjonen presenterer ny kommunikasjonsplan for skikretsen. 

 Administrasjonen har utarbeidet en ny kommunikasjonsplan for å nå ut bedre og sørge 
for at våre medlemmer får den informasjonen og bistanden de trenger.  

 Informasjon fra skikretsen: 

- Publiseres på nettsidene til skikretsen 

- Nyheter på nettsiden deles videre på skikretsen sin offisielle facebook-side 

- Nyhetsbrev til klubber med relevante nettsaker sendes ut jevnlig 

- Instagram-konto for STS brukes for å synliggjøre aktivitet/tiltak i skikretsen/komiteer, 
klubber osv. 

Administrasjon i skikretsen er ansvarlig for at informasjon blir publisert. Ansvar: Ingrid N 

Innspill fra styret om å fortsette med åpne informasjonsmøter (på Teams) ut mot 
klubbene og medlemmene. 

 

Sak 1-3  Informasjon fra Kretsledermøtet i NSF      EL 

 Nestleder orienterte styret om diskusjonen i kretsledermøtet 24. juni. 



 

 
 Tema: 5 stk. regionale Skiklubbutviklere under NSF. Finansieringsmodell for ansettelsene 

ble diskutert.  

 Styret må følge utviklingen på diskusjonen i forhold til behov og kostnad.  

 

Sak 1-4  Informasjon fra Eiermøtet til VM 2025 mellom Erik Røste og Torbjørn  TM 
 Mæhlumsveen 

 Enighet om at dialog med Styret i VM-selskapet går gjennom styreleder Bård Benum. 

  

Diskusjons- og vedtakssaker 

Sak 1-5 Handlingsplan - Hvordan bruke handlingsplanen som arbeidsverktøy  TH 

Tidligere nestleder presenterer relevant utdrag fra lovverket samt Handlingsplan 2021-
2023 vedtatt av Skikretstinget.  

Presentasjonen er lagt ved referatet som eget vedlegg. 

 

Styret drøfter i felleskap hvordan dette skal benyttes i daglig styring av skikretsen.  

 Innspill i møtet: 

- Viktig at både styret og komiteer kjenner ansvar til at mål og delmål i handlingsplanen 
blir fulgt opp. 

- Leder av anleggsutvalget kom med innspill om å få til tett samarbeid mellom delmål 
på anlegg og arrangement i handlingsplan.  

- Handlingsplanen bør gjøres mer arbeidsvennlig som arbeidsverktøy, f.eks. dele opp i 
flere tiltak, sette inn kolonne for tidsfrist og status. 

Vedtak:  
Styret ønsker at det skal gå ut informasjon til klubbene ifm. rennsøknader med  
oppfordring til klubbene om alternative arrangementsformer. Styreleder og adm. følger opp. 

Adm. gjør tilpasninger i handlingsplan for å gjøre den mer anvendelig som arbeidsverktøy.  

 

Sak 1-6 Styret - Roller, ansvarsfordeling og styring      TM 

Styret drøfter framtidig styring av skikretsen og ser på ansvarsfordeling og praktisk 
gjennomføring av styrets oppgaver. 

Dialog og oppfølging: 

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

Andre områder: 

- Handlingsplan  
- Para  
- Utvikling  
- Anlegg  



 

 
- Utdanning  
- Arrangement 

Vedtak:  
Styret drøfter ansvarsfordeling i et senere møte. 

 
Videre diskuteres og avklares ønsket møteform og plan.  

Vedtak:  
Styret vedtar følgende møteplan ut 2021: 

- AU-møte, tirsdag 21. september  
- Styremøte, tirsdag 5. oktober 

- Høstmøte, onsdag 27. oktober 
- AU-møte, tirsdag 23. november 
- Styremøte, tirsdag 14. desember 

NSFs Høstmøte og Anlegg- og arrangørseminar er satt til 22.-24. oktober. 

 
Forslag til Tema på Høstmøte 27. oktober: 

- rekruttering og bredde 
- arrangement 
- Barnas mini-VM 
- VM 2025 v/ VM-sjefen 

 

Sak 1-7 Målsetting og Visjoner        TM 

Skiforbundet har uttalte mål og visjon på vegne av alle skiforbundets medlemmer.   

Mange, gode og glade skiløpere 

Er den dekkende for hvor skikretsen vil? Skal vi bruke ytterligere mål og virkemiddel i 
arbeidet vårt, og er skiforbundets uttalte mål dekkende for oss? 

Hvor vil vi og hvordan skal vi framstå? 

Vedtak:  
Styret tar opp temaet på Høstmøtet for å involvere klubbene i en evt. prosess om hva som 
skal være skikretsens uttalte visjon og mål. 

 

Ingrid Narum 
Referent 


