Referat Styremøte #2 – 2021-2023
Dato:
Sted:
Tidspunkt:

5 oktober
Granåsen / Teams
19.00 - 22.20

Torbjørn Mæhlumsveen
Eva Lauglo
Trond Heggem
Kristian Grøv
Tina Lihaug Selbæk
Ketil Aagesen
Narve Jostein Langmo
Ola Morten Græsli
Håkon Solvik
Stig Gråberg
Kari Hovin Kjølle
Roald Olsen
Ida Mogstad
Stian Eckhoff
Ingrid Narum

(TM)
(EL)
(TH)
(KG)
(TLS)
(KA)
(NJL)
(OMG)
(HS)
(SG)
(KHK)
(RO)
(IM)
(SE)
(IN)

- leder
- nestleder
- styremedlem
- styremedlem
- styremedlem
- leder AK
- leder HKK
- nestleder HKK
- leder LK
- leder FK
- leder anleggsutvalg
- varamedlem
- varamedlem
- administrasjon
- administrasjon
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X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
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X
X
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X
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Saksliste:
Referatsaker
Referat fra AU møtet #1 ligger vedlagt. Orientering om ansvarsfordeling i AU er opprettet som
orienteringssak.
Diskusjons og vedtakssaker
Sak 2 – 1

Rekruttering/hindre frafall - tiltak for samarbeid på tvers av grener

IN

NSFs rapport «Kartlegging av årsaker til medlemsnedgang» viser til 5 årsaker og med
ulike mulighetsrom for tiltak. Sammendrag av rapporten er lagt ved innkallingen.

Ett tiltak som går igjen er samarbeid på tvers av klubber, kretser og grener.
AU og administrasjon ønsker å utfordre grenkomitelederne på ønsker og behov for
samarbeid på tvers av grener i kretsen, og hvordan.

•

•

•

•

Hva er status på samarbeid på tvers av klubber og/eller grener, og mulige
arena for samarbeid nå?
- Langrenn:
o Sonesamlinger og 5 soneinndelinger reutviklet de siste årene med
god oppslutting i 3-4 soner
o Nyetablert felles seniorsamarbeid i Midt-Norge (Team Midt-Norge)
o Åpne kretssamlinger junior i samarbeid med Heimdal vgs
- Alpint:
o Samarbeid om samlinger mellom de 3 aktive klubbene, fungerer godt
- Hopp/kombinert:
o 5 aktive klubber der samarbeid er avgjørende, to viktige miljø Knyken
og Granåsen
o Trønderhopp-GST Ung 12-16 år
o Fra 16 år Trønderhopp og Granåsen Skiteam (GST)
o Skal prøve ut Camp 1881 kommende vinter (rekrutteringstiltak i
kombinert)
o Trønderhopp ønsker bidra i rekrutteringsarbeid ut mot klubb
- Freeski:
o Etablert samarbeid mellom de 4 aktive klubber
Hvilket samarbeid har gren med øvrige kretser?
- Langrenn: Senioropplegg Midt-Norge
- Alpint:
- Hopp/kombinert:
- Freeski: Litt samarbeid med Oppland/Dombås
Hva er de ulike grenene sine ønsker og behov?
- Langrenn: Ny modell for junior
- Alpint: Tilbud til utøvere som satser videre som FIS-løper (begrenset plasser
ved Oppdal som er landslinje)
- Hopp/kombinert:
o Mangler tilbud til bredden fra 12-16 år, ser på muligheter sammen
med Trønderhopp og GST
o Prøve ut Camp 1881 (rekrutteringstiltak i kombinert)
- Freeski: Skulle gjerne hatt flere aktive klubber
Hvordan realiserer vi nye tiltak/utvikle eksisterende?
- Alpint: Må se på hvordan sikre tilbud for FIS-løpere fremover

Relevante tiltak i Handlingsplan STS 21-23:
- Sonesamlinger. (Mål: Bedre samarbeid mellom klubber og grener. Mer sosialt og
utfordrende for utøverne.)
- Klubbesøk, sonemøter. (Oppsøkende virksomhet (fysiske møter) for å bistå til god
aktivitet. Viktig at alle grener omfattes av aktiviteten og at aktiviteten er
«grenuavhengig».)
I tillegg er det et mål og ønske gjennom prosjektet #påveimotVM2025 å
gjennomføre/etablere en felles samling på tvers av grener (fra 13-16 år - junior/VGS senior/topp).
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 2 - 2

Handlingsplanen 21 - 23

IN

Administrasjon orienterer om status i handlingsplanen og styret diskuterer ved behov.
Innspill i møtet om å se på muligheter til å støtte/premiere arrangører som legger til
rette for lav terskel for å delta.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og AU følger videre opp tiltak under arrangement i
handlingsplanen.
Sak 2 - 3

Brev fra kretsstyrene i Akershus og Buskerud skikretser

TM

Styret diskuterer saken kort.
Brev er sendt ut på mail til alle styremedlemmer fra Torbjørn 29.09.
Vedtak:
Styret i Sør-Trøndelag skikrets tar brev fra kretsstyrene i Akershus og Buskerud til
orientering. Styret ser med bekymring på saken, men ønsker ikke å gi en uttalelse til
saken på nåværende tidspunkt. Styret forventer at Norges Skiforbund håndterer saken
på en ryddig og profesjonell måte framover til beste for skiidretten.
Sak 2 - 4

Anleggsprisen 2021

KHK

Med bakgrunn i diskusjon på mail fatter styret vedtak i innstilling til NSFs Anleggspris
2021.
Vedtak:
Styret gjør vedtak om å innstille Vassfjellet Vinterpark til skiforbundets Anleggspris
2021. Adm. sender innstilling, i dialog med anleggsutvalget, til skiforbundet innen
fristen 7. oktober.
Sak 2 - 5

Innstilling årlig prioritering skianlegg i Trondheim kommune

KHK

Med bakgrunn i innstilling fra anleggsutvalget fatter styret vedtak i innstilling av årlig
prioritering av skianlegg i Trondheim kommune.
Innstilling med vedlegg fra anleggsutvalget er sendt ut på mail 04.10 til alle
styremedlemmer.
Vedtak:
Styret vedtar innstilling til prioritering med bakgrunn i diskusjon i møtet og endring på
prioritering.
Rapportering
Sak 2 - 6

Økonomi

SE

Rapportering på økonomi med prognoser for årsregnskap.
Oppfølging av medlemskontingent og dårlige betalere.
AU ser på ny beregningsmodell for medlemsavgift.

Orienteringssaker
Sak 2 - 7

Status Gren
Grenledere gir en kort oppdatering på status i gren.
Alpin:
Samlinger U14-16 i SNØ

Grenledere

-

Samling Juvass høstferie
Stor aktivitet på Oppdal Alpin Elite og TrønderAlpin

Hopp/kombinert:
Trønderhopp og GST pendler til Stjørdal for hopptrening pga. utbygging i
Granåsen + samlinger Lillehammer, utlandet (Polen)
- Ny komite har hatt sitt første møte, er i gang med oppfølging av konkrete
rekrutteringstiltak
Freeski:
Komiteen har hatt ett møte
Ikke så mye aktivitet i kretsregi enda
Terminliste klar
Aktiviteten mellom klubbene lite styrt av krets
Kretslagopplegg (treningsbasert opplegg), uttak av 8-10 stk. i aldersgruppe 14-18
år, litt endring av tilbudet
Langrenn:
- God og klar arbeidsfordeling i LK, engasjement
- Terminliste klar
- Rekruttering – utfordring med rekruttering i mindre klubber, rekruttere til renn
- Sonetilbud på tvers av klubber
- Junior – jobber med modell for junioropplegg
- Senior – godt i gang og gode trenere
Vedtak i LK Sak 18 – 21/23 – Egenandel spisset toppidrett HVGS.
LK ønsker å løfte vedtak i saken opp til styret til behandling. Informasjon om sak og
vedtak er sendt ut på mail 04.10 til alle styremedlemmer.
Vedtak:
Styret tar saken til LK til orientering og ber om å bli presentert ny modell fra LK når
den foreligger.
Sak 2 - 8

Arbeidsutvalget

TM

Styret orienteres om arbeids- og ansvarsfordeling i AU.
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:
-

Ingrid Narum
Referent

Anlegg:
Utdanning/utvikling:
Arrangement:

ansvar Kari
ansvar Kristian
ansvar Trond

Torbjørn/Eva
Torbjørn/Eva
Tina
Torbjørn

