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Styremedlemmer                                                          Tromsø 20.februar 2014 

Kopi: kontrollkomiteen 

 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Tromsø, 20. februar 2014, kl. 18.00 – 20.00 

 
Til stede: Per Inge Nysted, Bjørnar J. Pettersen, Ole Erik Erdal,  

Turid Krudtå, Tore Kurt Århus, Jan Eivind Pettersen, Reinhold Fieler 
(18:13-19:47) 

Forfall:  Janne Steien 
  
 
Sak 1) Godkjenning av forrige styrereferat 
 Referat fra forrige styremøte godkjent. 
 
Sak 2) Orienteringer fra kretsleder 

På grunnlag av en avisartikkel i avisa Nordlys 20/2 vedr. etablering av 
langrennsløyper på Barents Stadion, ønsker styret i Troms Skikrets å opprettholde 
sitt vedtak i anleggsplanen fra skikretstinget.  
Det ble stilt spørsmål om Rune Kufaas’ habilitet i denne saken. Han sitter som 
medlem i kretsens anleggsutvalg og han er engasjert som prosjektleder i 
utbyggingen av Barents stadion. 
Følgende uttalelse sendes til Tromsø kommune, Troms fylke, Tromsø Idrettsråd, 
Troms Idrettskrets, Tromsø Skiklubb Langrenn og Tromsø Skiklub: 
 
«Styret i Troms skikrets viser til et oppslag i avisen Nordlys den 19. februar der 
tanken om en delt utbygging av Barents stadion lanseres. Langrennløyper med 
stadion skal da prioriteres i et første byggetrinn. Begrunnelsen er at det skal stå 
ferdig til NM del 1 i 2016 som er tildelt klubbene Kvaløya skilag og Tromsø 
skiklubb langrenn. 

 
Styret i Troms skikrets vil i den forbindelse uttale følgende: 
Anleggsutvalget i Troms skikrets utarbeidet en anleggsplan for skikretsen som ble 
vedtatt på Troms skikrets sitt ting i juni 2013. Denne planen har prioritert en 
samlet utbygging av Barents stadion. Styret i Troms skikrets ber om at 
anleggsplanen følges i det videre planleggingsarbeidet. Vi ser med bekymring på 
signaler om at langrennarena skal prioriteres før hoppanlegg. Ikke minst sett i lys 
av den vanskelige situasjonen et lite men svært bærekraftig hoppmiljø i Tromsø 
har levd med de siste årene.» 
 
 
Brev fra Øverbygd Hopp vedr Skjærhaugen hoppanlegg 
Øverbygd hopp har sendt et brev til skikretsen med kopi til idretts- og 
skipresidenten som ønsker mer oppmerksomhet rundt sitt anlegg i Øverbygd. 



 
 

Både Skiforbundet og Skikretsen har besøkt anlegget både med styremedlemmer 
og utøvere. Man stiller seg noe uforstående til hva mer Troms Skikrets skal gjøre i 
forhold til dette.   

 
 Brev fra Øverbygd hopp ved kombinertsporten 

Øverbygd hopp har også sendt et brev ang kombinertsportens tilstand i Troms og 
forslag til hva man kan gjøre for å få opp interessen for sporten igjen. 
Kombinertkomiteen ønsker å ta opp saken på fagmøte til våren. 

  
Per Inge tar kontakt med Øverbygd Hopp. 

 
 
Sak 3) Økonomi, med årsregnskap for 2013 
 Foreløpig regnskap pr. 31.12.2013 ble gjennomgått.  

Regnskapet for kretsen vil gå med et overskudd. Det ble framkom kritiske 
merknader vedrørende regnskapet for Team Veidekke Nord Norge, som viser et 
underskudd for 2013 i størrelsesorden kr 450 000. Styringsgruppen for TVNN 
jobber fortsatt med et revidert budsjett for 2014.  

  
 Vedtak: 

Styret forventer å få en styringsrapport fra styringsgruppen innen kretsens 
fagmøte som er 20. mai. Styret krever at underskuddet arbeides inn i løpet av tre 
år, slik at man er i balanse ved utgangen av 2016. 

  
 
Sak 4) Kriseberedskapsplan  
 Styret har gjort seg bedre kjent med kretsens kriseberedskapsplan.  
 Planen legges inn i dokumentflyten som våre reiseledere får fra kretsen. 

Planen sendes også ut til alle klubbene som anmodes om å henge denne opp/gjøre 
den kjent for sine tillitsvalgte og medlemmer. 

 
 
Sak 5)  Jenteløftet – Orientering på bakgrunn av avisskriverier 
 Svein Robertsen informerte styret om hendelsesforløpet i prosjektet «Jenteløftet». 

NTG Tromsø utarbeidet og søkte om midler til Jenteløftet i 2013. De fikk innvilget 
kr 750’ i løpet av en tre års periode fra Sparebank1 Nord Norge. En forutsetning for 
tildeling av midlene var at alle de tre Nordnorske skikretsene og skiskytterkretsene 
skulle delta i prosjektet. 
Det har i perioden etter at prosjektet startet opp, vært uenighet mellom partene i 
prosjektet om bruken av midlene i dette prosjektet. Det er en oppfatning blant flere 
om at det er brukt for mye av prosjektmidlene til administrasjon.  
Prosjektet er pr i dag stoppet av Sparebank1 Nord Norge på grunn av de 
uoverensstemmelsene som er innad i skimiljøet i Nord Norge.  
Langrennskomiteene har vedtatt at de trekker seg i fra prosjektet Jenteløftet.  
LK vil forsøke å komme til enighet med de øvrige skikretsene om å starte et nytt 
jenteprosjekt. 
 

 
Sak 6) Handlingsplan - utdanning 
 Saken utsettes.  



 
 
 
 
  



 
 
Sak 7) Eventuelt 
 
1 Møteplan: 
 - 20. februar, Tromsø 
 - 20. mars, Tromsø 
 - 20. mai, Vårmøte  
 
 

 
Møtet hevet kl. 21.00. 

 


