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Styremedlemmer                                                          Bardufoss 31. mai 2013 

Kopi: kontrollkomiteen 

 

 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

på Idrettens Hus, Bardufoss 6. mai 2013 kl. 19.00 – 21.00 

 
Til stede: Per Inge Nysted, Jan Eivind Pettersen, Tore Kurt Århus, Ole Erik Erstad, 
Sveinung Karlsen 
 
 
 
Sak 1) Skikretstinget 
 
- Valgkomiteen informerer –  
Oppdatering fra valgkomiteen ved Per Inge Nysted.  
Komiteen har god kontroll på arbeidet. Kort oppløftende, status på komiteens arbeid. 
Gjennomgang av tingdokumentene. 
- Årsmelding 
- Regnskap 
- Budsjett 
- Kretskontingent 
- Anleggsplan 
 
 
Sak 2) Fordeling av overskudd 2012 
 Saken utsettes til etter kretstinget. 
 
 
Sak 3) NNM 2014 
Kommende sesongs NNM arrangementer: 
 - Langrenn Bardufoss  OIF, 4.-6. april 2014 
 - Alpint Bardu IL 
 - Hopp  Mosjøen 
 
 
 
  



 
 
Sak 4) Vårmøte i NSF 24-26. mai 

Fra styret deltar Karlsen, Per Inge Nysted, Birgitte Gustavsen og nye komite ledere 
som velges på kretstinget.  
 
Det er Troms tur til å lede Nordnorsk møte:  
Saker:  
Info om NNM – tidspunkt og rennprogram 
Regler for seeding – oppfølging fra 2012 
Status Team Nord Norge  
Status øvrige grener  
Skikretsting kandidater 2014 
Barents Wintergames 
 
Det avholdes et eget møte for LK ifb Team Nord Norge og økonomi 
 

 
Sak 5) Status komiteer 
 
LK –  Lagt bak oss en ny bra sesong 

Første sesong med Team Nord Norge – god evaluering av forrige sesong og man er 
kommet i gang igjen 
Terminliste  
Samlingsplan ferdig  
Nye lag er offentliggjort – Team Nord Norge, Team Nord Norge Rekrutt og åpne 
samlinger for øvrige seniorer (med egen trener). Det kommer klare instrukser om 
uttakskriterier o.l.  
Planlagt overlappingsmøte med nytt LK i juni.  

 
Hopp – 

God sesong på juniorsiden 
 Utfordring – De som er igjen (ikke drar til Trønder-hopp) slutter. 
 Hoppskole i Tromsø med god deltakelse 

Utfordring med dommerlauget og de krav de stiller ifb arrangement. For krevende 
både økonomisk og i forhold til arr.stab. 
12. juni trekkes Tippemildene man har fått, tilbake dersom man ikke får den 
resterende finansisering på plass i forhold til utbygging av bakken i Tromsø. 
Man er for sårbar i forhold til ressurspersoner  

 
Kombinert - 

En bedre sesong i år enn i fjor. Det har vært mer aktivitet i Harstad. Det ble 
gjennomført seks samlinger i vinter i Harstad og det ble gjennomført ett rent 
kombinertrenn der i år. Det er potensiale for vekst her. Mulig delt i Solan 
Gundersen neste år. Det er litt mer aktivitet flere steder. 
Muligheter for mer aktivitet i Tromsø også. 

 
World Cup Randonee 

God delt bra arrangement. Idrett som har potensiale. Mange driver dette på hobby 
basis Dersom man får til et treningsmiljø i Tromsø er det mulighet for stor vekst i 
dette miljøet. 



 
 

Mulig søknad om VM i Randonee i 2017 i Tromsø. NSF har tatt initiativ til et møte 
i Tromsø i juni, med ordførere i Tromsø og Balsfjord, klubbene i området, 
Forsvaret, Visit Tromsø.  

 
Ny lovnorm – Ingen store endringer, men må vedtas på kretstinget. 
Strategiplan må også vedtas på kretstinget. NSF mal. Per Inge og John Olav utarbeider et 
forslag til neste styremøte. Det sendes ut forslag fø neste møte. 
 
Hederstegnkomiteen, Are Klevstad og Toril Skaflestad, innstiller Torbjørn Skogstad og 
Asgeir Moberg til skikretsens hederstegn.  
Åpent for forslag til hederstegn fram til 16. mai. 
Troms Skikrets bør vurdere hederstegn i framtiden.  
 
 
Neste styremøte 31/5 med felles middag 
For øvrig inviteres Torbjørn Skogstad, Toril Skaflestad og Asgeir Moberg 
 
Lørdag:  

Fagmøter kl. 10-12 
 Ting fra kl. 13 
 
Møte hevet kl. 20.55. 
 
 
 
 
 


