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Styremedlemmer                                                            Tromsø 14. april 2015 
Kopi: kontrollkomiteen 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Bardufosstun, 14. april 2015, kl. 18.00 – 21.00 

Til stede: Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Jan Eivind Pettersen, Hogne Eidissen 
Forfall:  Tore Kurt Århus, Janne Steien, Ole Erik Erdal, Reinhold Fieler 
Referent:  Birgitte Gustavsen   
 
 
Sak 1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 Referat fra forrige styremøte godkjent. 
 
 
Sak 2) Kretsting 6. mai 2015 
 Det ble satt opp en plan for styrets arbeid fram mot kretstinget. 
 Dirigent forespørres. 

Ny valgkomite settes opp av styret. 
Regnskap for 2013 og 2014, samt fordeling til grenkomiteer ble fastsatt.   
Budsjettforslag for 2015 og 2016 er i ferd med å ferdigstilles. 

 
 Forslag fra kretsstyret til tinget: 

1) Styret foreslår å slå sammen Hopp- og Kombinertkomiteen. 

Bakgrunnen for dette er at grenene hver for seg er veldig små og styret tror at de 

kan bli sterkere sammen. 

Styret anbefaler at det sitter minimum en representant fra hver av grenene i 

komiteen, som har hovedansvar for sin gren.  

Begge grenene har bredde og rekruttering som hovedoppgave. De kan gjøre flere 
tiltak sammen for å øke aktiviteten. De fleste skikretsene i Norge har slått 
sammen hopp og kombinert og har gode erfaringer med dette. 

2) Styret foreslår at styret utvides med ett varamedlem 

Bakgrunnen for forslaget er at man ser det hensiktsmessig i tilfelle et styremedlem 

av en eller annen grunn skulle falle i fra i perioden. Da vil vedkommende erstattes 

uten at man må avholde ekstraordinært kretsting.  

3) Styret foreslår endring i statutter for hedersbevisning – i teksten byttes 

formenn og formann ut med ledere og leder. 

4) Lovkomiteen i kretsen legges ned 

Bakgrunn for dette er at særkretser ikke er lovpålagt å ha egen lovkomité. 

Lovkomiteen i Troms Skikrets har i dag ingen funksjon, da lovsaker håndteres av 

enten Troms Idrettskrets eller Norges Skiforbund/Norges Idrettsforbund. 

Styret ser det uhensiktsmessig at lovkomiteen består.   

 
 



 
 
Sak 3) NTG Ungdomsskole 

Skikretsen har mottatt en henvendelse fra NTG Tromsø hvor de ber om en uttalelse i 
forbindelse med etablering av NTG Ungdomsskole. 

 
Kretsstyret kjenner for lite til konseptet og ber NTG om å komme med mer 
informasjon før man kan gi en kvalifisert uttalelse. NTG inviteres til et styremøte. 

   
 
Sak 4) Rapport fra grenkomiteene 
 Hopp 

Det er i sesongen avlyst to hopprenn i kretsen. Dette på grunn av værforhold og 
kollisjon med nasjonalt renn. Det har ellers vært deltakelse i Solan G, HL og NM jr. 

 Leder i hoppkomiteen uttrykte bekymring for rekrutteringen til sporten i fylket. 
Øverbygdhopp har bygd opp et flott anlegg i Skjærhaugen. 11. april ble det arrangert 
NM for veteraner i hopp og kombinert. Det ble et vellykket arrangement. Klubben 
starter nå opp med rekrutteringsarbeid i Øverbygd.  

 
 Langrenn   

Det har i inneværende sesong også vært diskusjoner innad i skikretsen. De har ikke 
kommet til overflaten i skikretsens møtefora, men det er tydelig at det er flere krefter 
som drar i ulik retning. Norges Skiforbund og Olympiatoppen NN har derfor innkalt 
sentrale personer i de tre Nordnorske fylkene til et møte med tema «Nordnorsk 
langrenn – veien videre» den 23/4 i Tromsø.  
En utfordring langrennssporten i Troms også står overfor er at vi de siste årene har 
produsert mange god juniorløpere, men de fortsetter ikke utviklingen som senior. 
Troms har ikke hatt èn løper på seniorlandslag siden Jan Lindvall på midten av 1980-
tallet. 
 

  
Neste styremøte blir pr telefon i uke 18. 
 

 
Møtet hevet kl. 21.00. 


