
 
REFERAT FRA NORD-NORSK MØTE   
Fysisk møte Molde, i forbindelse med skitinget 2022 
 
Til stede 10.juni 2022 kl. 17:00 
Nordland Arnfinn Paus, Mona Myrland, Stig E. Mortensen, Trond Jøran Pedersen, Anniken 
Aune 
Troms Hans Petter Bergseth, Torbjørn Skogstad, Sveinung Karlsen, Rune Tøllefsen, Karl 
Gunnar Skjønsfjell, Jørn Thomas Hansen 
Finnmark Per Oskar Andersen, Roger Finjord (pr. Teams) 

Til stede 12.juni 2022 kl. 14:30 
Nordland Arnfinn Paus, Mona Myrland, Stig E. Mortensen, Anniken Aune, Siri Elise 
Bjørgaas 
Troms Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, Rune Tøllefsen, Siri Rydningen, Jørn 
Thomas Hansen, Kristin With Bergseth 
Finnmark Thomas Darell, Jonas Karlsbakk, Roger Finjord, Karin Bakken 

Referent Hanne Kristine Kroken 
 

Møteorganisering 
Ifølge retningslinjer for nord-norske møter rullerer plikten til innkalling, praktisk 
tilrettelegging og gjennomføring. I denne anledningen er det Nordland skikrets sin tur. 
Saksliste fra retningslinjer for nord-norske møter 

1. Referat fra forrige møte.  
2. Retningslinjer for nord-norske møter.  
3. Reglement NNM.  
4. Saker til orientering.  

• Styringsgruppa Team Nord-Norge 
• Barents Winter Games  

5. I forbindelse med NSFs ting:  
• Drøfting av sakslisten, evt. organisering av felles opptreden i aktuelle 

saker. 
• Valg; herunder fremme forslag på kandidater til skistyre, grenkomiteer og 

valgkomiteer.   
6. NNM for påfølgende sesong:  

• Tid, sted og praktisk arrangement.  
7. Innkomne saker fra kretsene.  
8. Eventuelt 

Aktuelle saker ilagt innkallingen i denne anledningen: 
1. Informasjon fra alle grenene 
2. Rullering (NNM, møter) 
3. Revidering av reglement 
4. Innsendte saker fra Finnmark skikrets 

o Felles markedsarbeid 
o NNM 
o Leasingbil 
o Regnskapsføringen vår 



Møte avholdes over to dager grunnet ulike ankomsttider til Molde. 
Referat fredag 10.juni 
 
Sak 1. Drøfting NSFs ting 

Alle kretsene har gjennomført delegasjonsmøte i forkant av tinget. Møtene fant sted 
før benkeforslag og endringer ble opplyst. Ingen har funnet gode argumenter for å gå 
imot valgkomiteens innstilling.  

 
Nordland, Troms og Finnmark skikrets er alle enige i valgkomiteens innstilling 
angående presidentkandidat. 

 
Nordland, Troms og Finnmark skikrets er alle enige i styrets innstilling angående 
innkomne saker. 

 
 
Sak 2. Nord Norsk mesterskap 
2.1  Programjusteringer 

Møtet gir LK-lederne i alle tre kretser mandat til å gjøre nødvendige endringer og 
justeringer på NNM programmet i langrenn. 

 
2.2 Rullering langrenn 

Finnmark har NNM sesongen 22/23. Troms blir tildelt NNM sesongen 23/24. 
Med det er rulleringen på plass igjen. 

 
2.3 «Stor-NNM» 

Samlet ønske om å gjennomføre «stor-NNM» med alpint, hopp og langrenn i 
Nordland.  

 
 
 
Møte hevet 17:47 
 
  



Referat søndag 12.juni 
 
Sak 3. Innsendte saker fra Finnmark 
3.1 Felles markedsutvalg  

Innledning ved kretsleder i Finnmark om to-årsavtalen med NSF gjeldene adm.sjef i 
Finnmark og markedsarbeid. Det er et samfunnsoppdrag som Jonas skal jobbe mye 
med. 
Møtet drøftet og meddelte en enstemmig enighet om savn av et felles markedsarbeid i 
Nord. Totalt sett har vi et godt produkt og mye å selge. Vi har teamene, 
skiklubbutviklere, NNM, mange grener og klubber, godt besøkte nettsider, søknad om 
VM29 og et generelt stort potensial. Det er for mye for en person, så møtet besluttet at 
det skal settes sammen et markedsutvalg. Utover adm.sjef Jonas fra Finnmark skal 
det være en representant fra Troms og Nordland som arbeider på provisjon. LK 
Troms skal høre med Kurt Jan Kvernmo. Ikke avklart fra Nordland.  
Markedsutvalgets organisering, oppgaver og mandat må forankres i styrene. 
 
Kretsleder i Finnmark lager et saksgrunnlag/utkast på notat for dette. 
 
 

3.2 Nord Norsk Mesterskap 
Ett enstemmig møte ønsker økt samarbeid. For å forbedre samarbeidet er det bra å ha 
noe konkret å samarbeide om. Det er NNM. 
 
NNM er et produkt vi må forvalte med klokskap. Det har enormt potensiale, og er noe 
vi må foredle som produkt. NNM skal være noe man har lyst til å prioritere. 
For løperne er det snakk om full premiering, en stor bankett og en opplevelse av å 
være på et internasjonalt arrangement. 
For arrangøren er det snakk om å bruke arrangørmaler sammenlignbar med store 
skirenn – «slik skal det gjøres», en fast logo og en start-pakke i bunn. 
 
NNM er en spydspiss av et skiprodukt i Nord-Norge. I dag er det NNM med alle 
kretser i Troms. For alpint er det Nordland og Troms, men Finnmark er på vei opp. 
Hopp har ikke NNM i dag, men det er krefter på gang for å få dette på plass igjen. I 
tillegg har vi randoné og kombinert i ulikt omfang. 
 
NNM har et enormt potensial når det gjelder markedsarbeid. Dersom NNM 
arrangeres etter en mal, vil det være forventinger til arrangør som vi kan si til sponsor 
at arrangementet skal levere på. En fast logo og et gjenkjennbart arrangement fra år 
til år vil styrke NNM som merkevare. Vi må finne ut hva vi skal selge. NNM uka? 
sponsornavn på banketten, selge sponsorplass på startnummer, hovedsponsor for 
start-pakken, osv.  
 
Samarbeid og foredling av NNM har stor sammenheng med sak 3.1 markedsutvalg. 
Kretsleder i Finnmark lager et saksgrunnlag/utkast på notat for disse. 

 
NNM i langrenn har behov for programjusteringer. (Full premiering i alle klasser, 
7,5km endres til 10km, rullering, behov for FIS-godkjente løyper, like distanser for 
kjønn, aktivitet for barn under 13 år). Viser til sak 2.1. 



3.3 Leasing-biler 
Nord-Norge har store avstander, og kjøregodtgjørelse er en dårlig ordning på lang 
sikt. Nå som det er ansatt skiklubbutviklere og adm.sjefer som skal være aktiv i 
miljøene er det lurt å sjekke mulighetene for leasing-biler. 
 
Leasing-biler er ikke en kostnad, men en inntekt om muligheten forvaltes riktig. 
Skiklubbutviklers synlighet rundt i regionene og langs veien et godt produkt å selge 
reklame på, både gjennom logo på bil og en god leasingavtale. Det er uansett store 
transportkostnader knyttet til prosjektet. 
 
Møtet forespeiler 4-5 leasing-biler fordelt i de tre kretsene. 
Adm.sjef i Finnmark har ansvar for å hente inn tilbud på leasing. 
 
 

3.4 Regnskapsføring 
I dag er det store kostnader for kretsene knyttet til regnskapsføring. Rundt 60 000kr i 
Finnmark og Nordland, og i overkant av 150 000kr i Troms. Møtet ønsker å se på 
muligheten for reduserte kostnader gjennom samarbeid/samme regnskapsfører. Det 
er stor sannsynlighet for at økt volum vil gi lavere pris ved vik fra standard føring. Et 
økt volum vil også øke kunnskapen på føringen, og dermed øke kvaliteten på mottatte 
regnskap og rapporter. 
 
Nordland bruker en regnskapsfører som flere kretser benytter seg av, og er svært 
fornøyd med ordningen. Finnmark vet om en mulighet hos Accountor Hammerfest. 
 
LK leder i Troms innhenter tilbud fra begge aktører.  

 
 
Sak 4. Kommende oppfølgingsmøter og nord-norske møter 

For at samarbeidet skal etableres og gjennomføres på en god måte er det behov for 
regelmessig dialog. I første omgang legges det opp til møter hver andre måned 
mellom kretslederne i alle tre kretser. I starten må det påberegnes tettere dialog. 
Første møte gjennomføres i august, etter at styrene har sett på saksgrunnlag sak 3.1 og 
3.2. Møteplan settes opp i dialog mellom kretsledere og adm.sjef Troms. 
 
Det nord-norske møtet gir kretslederne mandat til å vurdere hyppigheten av møtene 
og hvem som skal inviteres. 
 
Det nord-norske møtet arrangeres av kretsen som har NNM langrenn for sesongen. 
Aktuelle arenaer er NSF høstmøte, vårmøte og skiting. 
Neste arrangør er Finnmark skikrets. 

 
 
 
Møtet hevet 15:24  


