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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Tromsø, 30. april 2014, kl. 18.00 – 21.20 

Til stede: Per Inge Nysted (PIN), Bjørnar Pettersen (BP), Ole Erik Erdal (OER) 
Turid Krudtå (TK), Jan Eivind Pettersen (JEP), Reinhold Fieler (RF), 
Janne Steien (JS), Tore Kurt Århus (TKÅ), Bjarne Ryvoll (BR) 

Referent: Birgitte Gustavsen (BG)  
 
 
 
Sak 1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 Referat fra forrige styremøte godkjent 
 
 
Sak 2) Orienteringer fra leder 

- Det har vært avholdt ett møte med SNN vedr. forlenging av samarbeidsavtalen 
mellom TSK og banken. Her deltok Per Inge Nysted, Bjarne Ryvoll og Sveinung 
Karlsen fra kretsen. Det var et positiv møte og målet er å få en signert avtale før 
20. mai, som kan presenteres på vårmøte. 
 

- På Vårmøtet den 20. mai avholdes ekstraordinært ting med valg av ny leder i 
langrennskomiteen. Valgkomiteen er aktivert. 

 
- Skikretsens uttalelse vedrørende Grønnåsen skistadion og kommunedelplan. 

Det arbeides med å få til et møte med skipresidenten og ordføreren i Tromsø og 
byråden for kultur for å forsøke å få hoppanlegget inn på kommunedelplanen. 
Man bør også få Byråden, Øyvind Hilmarsen, med på dette møtet. Per Inge 
spiller dette inn til NSF. 
 

 
Sak 3) Økonomi 

Regnskapsrapport pr. april ble gjennomgått. Det gjenstår utfakturering av 
deltakeravgift for de siste rennene og noen reiseoppgjør.  
Det gjenstår 9 lag som ikke har betalt årskontingent for 2013. Oversikt sendes til 
styret. 
 
Når det gjelder regnskap for 2013 ber styret om det det foretas en fordeling av 
underskuddet på TVNN på det tre kretsene ihht antall deltakere på teamet.  
Styret ber om å få en redegjørelse fra styringsgruppen i TVNN på revidert budsjett 
2014 og innsparingstiltak, innen 20. mai. 
 

  



 
 
Sak 4) Nye regnskapsrutiner 

Kretsen har tidligere vært ført av ekstern regnskapsfører. Vi har nå opprettet en 
egen klient i Norges Skiforbunds regnskapssystem. Ulike alternativer for hvordan 
dette skal løses framover ble diskutert.  
Styret vedtok at adm sjef  Birgitte Gustavsen skal føre regnskapet til kretsen. Det 
innføres også gode rutiner slik at grenkomitelederne får jevnlige oversikt over sine 
avdelingsregnskap. 

 
 
Sak 5) Planlegging av vårmøte den 20.05.14 og formaliteter rundt 

ekstraordinært skikretsting for valg av ny LK – leder 
 
 20. mai, kl. 17.00 på Bardufosstun 
 Program 

- Per Inge åpner møtet 

- Innlegg av Skipresident, Erik Røste  

- Utdeling av hedersbevisning til Torbjørn Skogstad (tildelt på vårmøte i fjor, 

men han var ikke til stede) v/Toril Skaflestad 

Ekstraordinært kretsting - Valg av LK leder 
- Innkalling legges ut 6. mai 

Sakliste 
- Godkjenning av innkalling 

- Godkjenning av representanter 

- Valg - Valgkomiteen presenterer sin innstilling 

Fagmøter ca. kl. 18.00– Langrenn, Alpint, Hopp/kombinert 
- Program legges ut på nettsiden før møtet 

 
Sak 6) NTG Team-U20 – sak i Nordlys 16. april 

NTG Tromsø har fått henvendelse fra løpere som har gått ut/går ut av NTG 
Tromsø om å få trene med NTG, samt å få oppfølging fra NTGs trenere. NTG 
ønsker å komme i dialog med klubbene i Tromsø, kretsens og Tromsø Skiteam om 
hvordan man kan løse dette. Dette vil gjelde langrennsløpere og skiskyttere som 
ikke blir tatt ut på lag og dermed ikke har noen fullgod oppfølging fra krets/klubb. 
 
BR orienterte om LKs behandling av denne saken. De stiller seg positiv til at løpere 
gis tilbud til treningsoppfølging. Dette vil være et supplement til kretsens tilbud til 
seniorer der alle har tilbud om samlingsopplegg. LK forutsetter at NTGs opplegg 
ikke kolliderer med dette tilbud.  
Kretsen har i dag et godt tilbud til mange av kretsens/Nord-Norges seniorløpere 
gjennom Team Veidekke NN og Team Nord Norge Rekrutt. I tillegg har alle 
seniorer tilbud om å delta på samlingene til sistnevnte lag. 
Det ble også orientert om at klubbene i Tromsø ved Tromsø Skiteam arbeider med 
å gi tilbud til seniorer som ikke er med på TVNN eller TNN Rekrutt. 
 
 



 
 

Det ble diskutert kretsens rolle i dette og hvordan man stiller seg overfor denne 
type «kommersielle» tilbud.   
Bjørnar Pettersen var uenig i LKs behandling av denne saken og stilte sin plass til 
disposisjon dersom kretsstyret bifaller LKs uttalelse. Han mener at LK er for 
defensiv og at kretsen bør gå ut med et bedre tilbud til disse løperne.  
Kretsstyret ønsket ikke å gå i mot LKs behandling. 

  
 
Sak 7) Eventuelt 
 
1 Møteplan: 
 Tirsdag 20. mai, kl. 17.00 - Vårmøte og ekstraordinært ting på Bardufosstun 
 Styremøte 24. juni: Saker: utdanning, lag, oppsummering vårmøte, mm. 
 
2 Utdanning  

Det har vært stor nedgang i antall kurs og kursdeltakere i Troms og i resten av 

Norge. Den nye trenerløypa som er innført er mer omfattende og krevende. Dette 

kan være en årsak til nedgangen. 

Det kan være en ide å få trenerutdanning inn i skolen. I ungdomsskolealderen er 

det stort frafall. Hvis vi kan tilby trener-/lederutdanning i ungd.kolen vil vi kanskje 

beholde ungdom lengre i idretten. Det er også viktig å formidle at dette er veldig 

god kompetanse å ha med seg i arbeidslivet. 

Har vi noen kultur for hvordan vi behandler trenere?  

Dette blir et tema for kretsens høstmøte. 

 

4 Valgkomite repr. fra alpint  
 Alpinkomiteen arbeider med å finne en representant til kretsens Valgkomite. 
  

 
Møtet hevet kl. 21.20. 


