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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Bardufosstun, 5. april 2017, kl. 18.00 
 

Til stede:  Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Egil Haukland  

Forfall: Beate Ingebrigtsen, Jan Eivind Pettersen, Reinhold Fieler, Hogne Eidissen 

Referent:  Birgitte Gustavsen   

 
Sak 60-15/17) Handlingsplan 2017-2019 
  Tiltak ble diskutert og vil registreres i HP-malen når den foreligger fra NSF. 
  Per Inge og Birgitte har et arbeidsmøte 20. april for å ferdigstille planen. 
  
 
Sak 61-15/17) Økonomi – regnskap 2016 og budsjettforslag 2017+2018 

Regnskap pr. 31.12.2017 ble behandlet og godkjent med forbehold av revisors 
godkjenning. Det bes om redegjørelse fra styringsgruppa i Team veidekke NN, 
på grunn av negativt resultat for 2016.  

 
  Budsjett for 2017 og 2018 utsettes til neste styremøte godkjenning. 
 
 
Sak 62-15/17) Saker til kretstinget 4.mai 

- Forslag til valgkomite for neste tingperiode ble vedtatt. 

- Styret har forespurt Børre Krudtå om å være dirigent og ha har takket ja. 

- Styret har forslått kandidater til hederstegnkomiteen.  

 
Sak 63-15/17) Mulighetsstudie anlegg Kvaløysletta  

Det ble avholdt et informasjonsmøte vedr. mulighetsstudien for anlegg på 
Kvaløysletta hos Tromsø kommune 5/4. Tromsø kommune er oppdragsgiver 
og en gruppe bestående av tre personer (bl.a. Hermod Bjørkestøl) har 
utarbeidet en studie som beskriver et framtidig regionanlegg for hopp, 
langrenn og skiskyting på Kvaløysletta. På møtet deltok representanter fra 
politisk og administrativt hold i Tromsø kommune, skiskytterkretsen, 
skikretsen, Kvaløysletta skilag og Tromsø Skiklub Hopp. 
Det kom klart fram fra alle hold at en slik prosess må være forankret i idretten.   
Tromsø kommune overlot til idretten å dra planene videre og anmodet sterkt 
om at man kommer til enighet om dette anlegget. 



 
 

Skikretsen støtter prosjektet og det er i tråd med styrets forslag om å etablere 
vårt regionanlegg for langrenn på Kvaløysletta. Det er imidlertid viktig at 
idretten i Tromsø er sterkt involvert i videre arbeid med prosjektet. 
 

 
Sak 64-15/17) Opptak av Herjangsfjellet tur- og løypelag som idrettslag i Troms 

Troms Skikrets innstiller på avslag av opptak av Herjangsfjellet tur- og 
løypelag. Lagets formål er ikke ihht NIFs lovnorm og de skal ikke drive idrett, 
slik vi skjønner det. I lovnormen for idrettslag står det i §1 Formål: 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i NIF.   
Kommunen ligger også i Nordland fylke og må således søke om opptak i 
Nordland.  

 
 
Sak 65-15/17) Eventuelt  

1. Skikretsen har fått en henvendelse fra en funksjonshemmet utøver, som er 

medlem i en skiklubb i Troms. Utøveren har hatt vanskeligheter med å bli 

godtatt som utøver på lik linje med funksjonsfriske utøvere i klubben og 

ønsker bistand fra skikretsen med å få forståelse for hvilken holdning 

Norges skiforbund og skikretser har overfor utøvere med 

funksjonshemming.  

Skikretsen gjør en henvendelse til den aktuelle klubben og anmoder sterkt 

om at utøveren blir behandlet på lik linje som øvrige funksjonsfriske 

utøvere, både når det gjelder treningstilbud og økonomi. 

 

 
Neste møte 5. april, Tromsø. 
 
Møtet hevet kl. 21.00. 
  


