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Styremedlemmer                                                            Tromsø 19. februar 2015 
Kopi: kontrollkomiteen 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Tromsø, 19. februar 2015, kl. 18.30 – 21.00 

Til stede: Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Ole Erik Erdal, 
Jan Eivind Pettersen, Reinhold Fieler 

Forfall:  Tore Kurt Århus, Hogne Eidissen, Janne Steien 
Referent:  Birgitte Gustavsen   
 
 
Sak 1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 Referat fra forrige styremøte godkjent. 
 
 
Sak 2) Økonomi 

Gjennomgang av foreløpig regnskap pr. 31.12.15. Det ser ut til at kretsen totalt går 
med overskudd i 2014. Det må avklares noen spm vedr. regnskapet for Team 
Veidekke NN. 

 
 
Sak 3) Søknad fra Narvik Skiklubb om overgang til Troms Skikrets 

Narvik Skiklubb har søkt NSF om overgang til Troms Skikrets. Kretsstyret stiller seg 
positivt til dette og sender sin innstilling til Norges Skiforbund. 

 
   
Sak 4) Troms Skikrets ting 2015 – aktivering av valgkomite 
 Troms Skikrets ting avholdes onsdag 6. mai kl. 18.00 på Bardufosstun.  

Valgkomiteen, som består av Agnes Fagerheim, Sylvi Ofstad og Merethe Paasche, har 
foretatt spørreundersøkelse blant alle sittende styre- og komitemedlemmer og er i 
gang med sitt arbeid. 

 
 
Sak 5) Søknad om støtte til Øverbygdhopp vedr.  NM Veteran 

Øverbygdhopp skal arrangere NM for veteraner 11. april i sitt nye anlegg. 
De søker kretsen om rennleder, TD for hopp- og langrennsdel samt fem 
hoppdommere. 
 
TD og hoppdommere oppnevnes av Hoppdommerlauget, så her har ikke Troms 
skikrets noen innflytelse. 
Leder i Hoppkomiteen, Jan Eivind Pettersen, vil være til stede og hjelpe arrangøren. 
Kretsstyret anmoder arrangøren om å ta kontakt med kombinertmiljøet i Indre 
Troms, spesielt i Bardu. De andre hoppklubbene i Troms kan forespørres om de kan 
stille med rennleder. Tromsø Skiklub stiller med flere funksjonærer. Kretsen vil 
oppfordre de kompetente miljøene i fylket til å bidra. 

    



 
 
Sak 6) Rapport fra grenkomiteene 
 Alpinkomiteen  

Det har foregått en diskusjon mellom en enkeltperson i Troms og Alpinkomiteen 
vedr. flytting av et uttaksrenn. Uenigheten i saken har utartet seg og AK mener det 
har blitt uttrykt usannheter og beskyldninger som ikke er riktig. AK leder vil gi en 
skriftlig redegjørelse for hva som har skjedd og det idrettskretsen bes om råd om 
hvordan styret og AK bør forholde seg til dette.     

 
 

 
Neste styremøte i Bardufoss 16. april. 

 
 

Møtet hevet kl. 21.00. 


