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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Bardufoss, 10. september 2014, kl. 18.00 – 21.00 

Til stede: Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Ole Erik Erdal, Janne Steien, 
Reinhold Fieler 

Forfall:  Jan Eivind Pettersen, Tore Kurt Århus  
Referent:  Birgitte Gustavsen   
 
 
Sak 1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 Referat fra forrige styremøte godkjent 
 
 
Sak 2) Orienteringer fra adm.sjef/leder 
 

- Ironman-samling i Bardu mange deltakere og bra opplegg. 

- Samling for landslaget alpint i Bardu i november dersom det blir snøforhold.  

W-cup lag og Europa Cup lag. 

 

Sak 3)  Regnskap 
Gjennomgang av regnskap pr aug. og prognose for 2014. Team Veidekke NN har 
laget en plan for «nedbetaling» av underskuddet som er pådratt siste år og er 
kommet i gang med dette. For øvrig viser regnskapet at man styrer ihht budsjett. 

 
 
Sak 4) Høstmøte – tid og agenda 

Norges Skiforbunds høstmøte for kretsledere og langrenn skal være 17.-19. oktober 
på Gardermoen. Fagmøte hopp går i Trondheim i slutten av september. 
 

 Høstmøte Troms Skikrets går onsdag 5. november på Bardufosstun.  
 President Røste inviteres. 
 Agenda: 

- Kl. 1800-1900 Presentasjon av trenerløypa mm, Per Elias 

- Kl. 1915-2100 Komitemøter 

Komiteene setter opp sine agendaer som legges ut på nettsiden fortløpende. 

 
Sak 5) Rapport fra grenkomiteene 
 Alpinkomiteen 

Terminliste 2014/15 var klar i april 2014. Venter på tilbakemelding fra AK 
Nordland. 



 
 

Telenorlekene i Bardu det store arrangementet i Troms og mye vil dreie seg om 
dette kommende sesong. 
Det har vært en stor utflytting av FIS-løpere fra både Tromsø og Bardu. Kun tre i 
denne gruppen er igjen i Tromsø SSK. 
NSF har gitt økonomisk støtte til FFA for å gjøre tiltak for å samle alpinmiljøet i 
Troms og Nordland. Troms Skikrets’ satsningsgrupper er nå invitert til å delta på 
FFAs samlinger. Dette er veldigbra for våre løpere.  
Det vil bli avholdt flere regionsamlinger framover og det vil satses på fart. 
Det blir også et samarbeid om FIS renn framover. 
AK har mistet et medlem og det ser ut til at man kan miste enda et medlem. 
 
Langrennskomiteen 
Nytt LK kommet godt i gang  
Juniorer – Trenere Line og Bjørn Heimdal  
Jenteløftet – nytt prosjekt med Troms Skikrets LK som avtalepart  

  
 
Eventuelt 
 

1 Klubbutviklingskurs for styret 

Det undersøkes med Troms Idrettskrets om mulighet for å få avviklet klubbutviklingskurs 
for styret i høst. 
 

2 Flytting av utstyr fra Mobakken til Grønnåsen Hoppbakke 

Det kom en forespørsel fra Tromsø Skiklub og Bardu kommune i juni om man kan flytte 

utstyr fra Mobakken til Grønnåsen Hoppbakke. Bakgrunnen er at det ikke er lokale 

utøvere i området, det har ikke vært aktivitet i Mobakken på tre sesonger og bakken er i 

ferd med å gro igjen. 

Troms Skikrets anbefaler dette og mener at denne løsningen vil gagne hoppmiljøet i fylket 

best. 

 

3 Alpinkomiteen  

Vigdis Søraa har trukket seg som medlem av Alpinkomiteen.  
Det har kommet forslag fra Tromsø SSK og Bardu Alpinklubb på to personer. Begge 
forespørres om å gå inn som medlemmer i Alpinkomiteen fram til Skikretstinget våren  
2015.   
 

4 Neste styremøte i Tromsø onsdag 22. oktober. 

 
 

 
Møtet hevet kl. 21.00. 


