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Styremedlemmer                                                          Tromsø 30. juni 2013 

Kopi: kontrollkomiteen 

 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

På Egon Restaurant, Tromsø 26. juni 2013, kl. 18.00 – 22.00 

 
Til stede: Per Inge Nysted, Bjørnar J. Pettersen, Ole Erik Erdal, Svein R Robertsen, Janne 
Steien, Turid Krudtå, Reinhold Fieler 
Forfall: Jan Eivind Pettersen, Tore Kurth Århus 
 
 
Sak 1) Presentasjon  
Presentasjon av styremedlemmer. 
 
Informasjon fra Per Inge fra Vårmøte i NSF mm.: 
- Alle kretsledere, administrativt ansatte og komiteledere er til stede på vår- og 

høstmøte. 

- Informasjon om Northugs avgang fra landslaget og alt det innebærer 

- Nytt fra nå at man kan søke tippemidler på prepareringsutstyr for langrenn 

- Det er i år opprettet en sentral markedsavdeling i NSF 

- Spillemiddelpotten for 2014 ca 2 milliarder (andelen er 47,9 % i 2013, 56 % i 2014 og 

64 % i 2015). 

- OL- 2022 Oslo. Det ble på vårmøte enstemmig vedtatt av kretslederne å støtte 

søknaden på OL i Oslo i 2022. Idretten har gjennom sine demokratiske organer 

enstemmig vedtatt at man skal søke på OL i Oslo.  

Troms SK bør i stedet for å arbeide imot et OL i Oslo, bruke energien på og støtte 

Troms Idrettskrets arbeid for å få spillemidler/anleggsmidler til Nord Norge. Dette er 

noe man ble lovet av NIF, men som ikke har blitt realisert. 

- Espen Graff (tidl. NRK) er ansatt som informasjonssjef i NSF og det blir større 

satsning på dette området. Det skal bla innføres en ny web-side for skiforbundet og 

kretsene. Kretsene ble anmodet om å bruke kommunikasjonsavdelingen ved behov. 

- Forslag til Krisehåndteringsplan for skikretsen er utarbeidet av John Olav Fuglem. 

- Det ble avholdt et møte i regi av NSF 6. juni i Tromsø. Her ble det diskutert 

muligheten for Tromsø å søke om VM i Randonee i 2017. Kommunene, Tromsø og 

Balsfjord, Forsvaret, Randonneklubbene i Tromsø, Visit Tromsø og Troms Skikrets var 

representert på møtet. Arrangementet vil gå over en uke, økonomien vil ligge rundt kr 

6 mill. Det vil avholdes et oppfølgingsmøte i september på Bardufoss i regi av 

skikretsen. 

 
 



 
 
Sak 2) Styrets oppgaver 
Per Inge informerte om skikretsstyrets oppgaver. 
Økonomi: Regnskapsrapporter behandles på hvert styremøte (mndl). Regnskapet føres 
av Asgeir Moberg (tidl. ansatt). Hele styret ansvarlig. 
Marked: ansvarlig i styret  ikke utnevnt 
Utdanning: Turid Krudtå 
Anlegg: Ole Erik Erdal 
Det bør i tillegg vurderes om man skal utnevne en kommunikasjonsansvarlig i styret. 
 
 
Sak 3) Økonomi 
En viktig oppgave for adm. sjef og styret har vært å ha kontroll på kretsens økonomi. 

Styret har mottatt månedlige rapporter fra regnskapsfører Asgeir Moberg. Dette har gitt 

styret den nødvendige oversikt over den økonomiske status i kretsen. Sparebank 1 NN er 

kretsens viktigste sponsor med kr 200 000 netto pr år.  

Som regnskapet viser, må en kunne betegne kretsens økonomi som god. Kretsens 

egenkapital var pr 31.12.12 på kr 1 161 606. Dette bidrar til at en i de perioder kretsen har 

mye utestående i forbindelse med for eksempel reiser, unngår å måtte trekke på en dyr 

kassakreditt. Driftsresultatet for 2012 var på kr 232 000 og det er budsjettert med et 

overskudd på kr 185 000 i 2013. 

Pr april viser regnskapet et underskudd på kr 95 000 underskudd. Regnskapet er ikke 

periodisert og viser derfor ikke et riktig resultat (hovedparten av kostnadene allerede 

påløpt, mens mye av inntektene kommer spredt utover året).  

  
 
Sak 4)  Rapport fra komiteene 
Alpinkomiteen:  
Reinhold Fieler, Tromsø Slalom- og Freestyleklubb er nyvalgt leder for Alpinkomiteen. 
Komiteen er ikke konstituert pr dd. AK vil komme med forslag til et medlem i 
valgkomiteen til kretsstyret (som de fikk fullmakt til av kretstinget). 
 
Langrennskomiteen:  
Nyvalgt leder for LK, Svein Robert Robertsen, Kvaløysletta Skilag informerte om at 
komiteen er konstituert og det er gjort en fordeling av arbeidsoppgaver.  
 
Ny oppgave er «gjenopplivet» - Integrering av funksjonshemmede. Ansvarlig for dette 
området er Heidi Gløtta Kristiansen, IL Pioner. Anne Ragnhild Kroken, som er ansvarlig 
for dette i NSF, inviteres til kretsens høstmøte i november. 
 
LK utvides med dett medlem – Ungdomsrepresentant – Klubbene oppfordres til å komme 
med forslag på kandidat. 
 
Et nytt prosjekt «Jenteløftet» er planlagt igangsatt. Det er et Nordnorsk prosjekt for jenter 
mellom 16-23 år fra langrenn og skiskyting. Målet er å få 10 senior damer i hver gren til å 
delta i NM. 
Kompetanseprosjekt finansiert av Sparebank1 NN på kr 200 000 pr år i tre år. 
Ressursgruppa skal bestå av representanter fra de tre nordnorske kretsene ski og 



 
 
skiskyting og ressurssentrene (NVG og NTG). Det er viktig at dette er godt forankret i 
kretsene. Hildegunn Waltenberg vil være LKs representant i ressursgruppa. 
 
Ny hovedtrener for juniorer, Bjarne Ryvoll, Medkila Skilag. Han er også medlem i LK og 
vil være koordinator mellom de vg skolene i fylket. 
 
Team Nord Norge – Ny generalsponsor: Veidekke AS. Sponsor for alle de regionale 
teamene. Denne avtalen innbringer kr 500 000 pr år i tre år. 
Bama og Skiforbundet bidrar med til sammen kr 250 000 pr år. Det gjenstår fortsatt å få 
avtale med SNN. Behovet ligger på ca. kr 900 000. Pt pr i dag underdekning ifht behov ca. 
kr 350 000. Man har stor tro på at dett skal dekkes inn og hvis ikke skal aktiviteten 
reguleres slik at det ikke blir et økonomisk underskudd. 
 
Team Nord Norge Rekrutt – løpere bak TNN – samme samlingsopplegg, bra økonomiske 
vilkår. Her skal det satses mer på treningsressurser enn tidligere. 
 
Det arbeides med å søke på NM i Tromsø i 2016 – samarbeid mellom TSKL og KSL. Det 
blir konkurranse med Bodø/Fauske som også planlegger å søke om NM. 

 

Hopp- og kombinertkomiteen var ikke til stede på møtet. 
 
 

Sak 5) Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
Neste styremøte torsdag 22. august på Bardufoss. 
 
Kretsens høstmøte på Bardufosstun første helg i november. Komitemøte på fredag og 
høstmøte lørdag. 
 
 
Møtet hevet kl. 22.00. 


