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Styremedlemmer                                                          Tromsø 26. september 2013 

Kopi: kontrollkomiteen 

 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

I Tromsø, 26. september 2013, kl. 18.00 – 20.30 

 
Til stede: Per Inge Nysted, Bjørnar J. Pettersen, Ole Erik Erdal, Svein R Robertsen, 
Reinhold Fieler 
Forfall: Janne Steien, Turid Krudtå, Jan Eivind Pettersen, Tore Kurth Århus 
  
 
Styreleder informerte om: 

- Kretsens høstmøte går som planlagt først lørdag i november.  Anne Ragnhild 

Kroken fra NSF kommer og holder hovedforedraget på lørdagen. Heidi Gløtta 

Kristiansen er kretsens ansvarlig på dette området og samarbeider med Anne 

Ragnhild Kroken. Styret mener aktuelle tema på dette området kan være 

rekruttering og organisering av aktiviteten. Styret og komiteer møter fredag til 

styremøte og komitemøter. Per Inge inviterer Erik Røste. 

- Rune morten Johansen ny leder i Nordic Arctic Race, Randonee mesterskapet i 

Laksvatn. Det arbeides med å få Blåtind etablert som klubb.  

- Møte 9/10 kl. 14 00 møte i «Veien mot VM 2017»  

- NSF har ansatt ny anleggskonsulenten som nå er i gang med å planlegge krets-

turnè. Når det gjelder besøket til Troms, ønsker også Ingvild Berg (tidligere 

anleggskonsulent i NSF) å delta ettersom det planlegges en befaring i 

Grønnåsen hoppanlegg samtidig. Det ønskes å få til et besøk i første halvdel av 

november. Kretsen bes om å komme med tilbakemelding på møtetidspunkt. 

 

Sak 1) Økonomirapport pr. 31.08.13 
Regnskapsrapport pr. 31.07.13 ble gjennomgått. Rapporten ble presentert på 
prosjektnivå slik at man kan sammenligne mot budsjettet ihht ny modell. Det 
arbeides videre med å forbedre rapporten.  

 
 
Sak 2) Godkjenning av Troms Skikrets Anleggsplan 

Kretstinget i juni ga kretsstyret fullmakt til å vedta Anleggsplan for perioden 2013-
2015. Anleggsdokumentet har vært ute på høring hos alle komiteene og noen har 
kommet med tilbakemeldinger, men i noe mindre grad enn anleggsutvalget hadde 
forventet. Det blir gjort noen kosmetiske endringer i rapporten.  
 



 
 

Det kom spørsmål om pkt 4.2 Kroken alpinanlegg i Tromsø. Det arbeides med en 
parallell plan for dette anlegget som avviker noe fra det som ligger i kretsens 
anleggsplan. Dette avklares av Alpinkomiteen. 
 
Neste steg er å informere Troms Idrettskrets, Norges Skiforbund deretter 
kommunene og fylkeskommunen. Man forsøker å få et møte med Troms 
Fylkeskommune i denne forbindelse. 

 
 Vedtak: 
 Anleggsplanen godkjennes med de endringer man har blitt enig om.  
 7. oktober settes som intern frist.  
 
 
Sak 3) Oppnevne representanter til NSFs ting våren 2014. 

NSFs lov sier at Kretsleder, en styrerepresentant og tre klubbrepresentanter møter 
på tinget. På høstmøtet skal disse velges. TSKs forslag: 

  
a. Lederen i hver skikrets. Ved leders forfall møter nestleder. Er både leder og 
nestleder forhindret fra å møte, kan det velges annen representant 

  
Per Inge Nysted, Bardu IL 

 
b. En representant fra hvert kretsstyre 

 
Svein Robert Robertsen, Kvaløysletta Skilag 

 
c. Representanter for idrettslagene, som er medlemmer iht. § 4, valgt av og blant 
disse etter følgende skala iht. NIFs oppgave pr. 31. desember året før Skitinget: 

 
Alpin: Alpinkomiteen oppnevner kvinnelig kandidat 
Langrenn: Heidi Gløtta Kristiansen 
Hopp: Hoppkomiteen oppnevner kandidat 

 
Det bør startes en prosess med å få inn representanter fra Nord Norge i styre og 
komiteer i Norges skiforbund. Først gjør man henvendelse til de som sitter i der i 
dag om de ønsker å fortsette. 
Alpinkomiteene i Troms og Nordland har allerede startet arbeidet med å få en 
representant fra en disse fylkene inn i AK i NSF.  



 
 
Sak 4) Rapport fra grenkomiteene 
  
4.1 Hoppkomiteen 

Hoppkomiteen var ikke til stede. 
 

4.2 Alpinkomiteen  
 - Det har vært gjennomført en samling i Bardu i september.  

Det ble avholdt møter mellom lederne i Troms og Nordland. Samarbeid ble et 
diskusjonstema på møter blant deltakerne. Man var enige om at man må sette 
dette ut i livet og ikke at det blir bare «prat». 
Resultat: Regionsamlinger på Ankenes og Tromsø og i Narvik i hhv i januar og 
april. Dette er bredde samlinger. Trener 1 og trener 2 kurs avholdes i samarbeid 
med den første samlingen. 
- Terminlisten er spikret for sesongen 2013/14. Man får ikke til å samkjøre Barents 
Games. Det er også kollisjon mellom NNM i Bardu og FIS-renn i Narvik. Dette 
medfører at NNM mister flere utøvere. 
- Alpinkomiteen i Finnmark får ikke reise til Høstmøtet 

 
4.3 Kombinertkomiteen 
 Ikke til stede 
 
4.4 Langrennskomiteen 

- Samling \plan som planlagt – stor aktivitet 
- NSF samling på Meråker 
- Nordreisa samling 150 løpere. Første samling for «Jenteløftet». Møtevirksomhet 
med trenere, lag og LK. Veldig bra samling.  
- Veidekke Team Nord Norge – Sportslig utvalg: Marit Elveos fra Nordland. Sara 
Svendsen har trukket seg ut og muligens Trond Sandelin inn. 
- Det har vært avholdt møter med Troms Fylkeskommune på vegne av Team Nord 
Norge Rekrutt ang prosjekt mot elever i videregående skoler.  
- Terminlista er i rute. Endelig vedtak gjøres på høstmøtet. 
- Reiseplan – det lages en felles reiseplan for sesongen (for alle lag og 
aldersgrupper) 
- Vi må få en bedre oversikt over økonomi, spesielt vedr. teamene.  
- LK er ny men fungerer veldig godt. 

 
 
Sak 5) Eventuelt 
 
5.1 I Barents Winter Games i framtiden bør man kanskje bringe grenene sammen og 

lage en Skifestival – alpin, hopp, langrenn, randonee, onsdagsrenn. Viktig med 
samordning av aktivitetene/terminlistene. Dette er en diskusjon man bør gå videre 
med.  

 
 
5.2 Styret gir Adm leder Birgitte Gustavsen fullmakt til å signere leieavtalen på 

kontorlokalene på Alfheim.   
 

Neste styremøte fredag 1. november på Bardufosstun. 
Møtet hevet kl. 20.45. 


