
  

 

       

  
Til: Styremedlemmer                                                              Bardufoss 31. mai 2017  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 31. mai 2017, kl. 18.00 – 21.30 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Beate Ingebrigtsen, Merete Fosslund,  
Hans Petter Bergseth, Kirsten Andberg, Trygve Olsen, Jan Eivind Pettersen, 
Håkon Melseth  

Referent: Birgitte Gustavsen    

  

Sak 1/17-19) Konstituering av styret  

Følgende ansvarsområder fordeles på styremedlemmene: 
- Økonomi 
- Handlingsplan 
- Anleggsplan  
- Kommunikasjon 
Hans Petter Bergseth blir ansvarlig for anleggsplan og Beate Ingebrigtsen for 
kommunikasjon. De øvrige områdene fordeles på neste styremøte.  

 

Anleggsutvalget består av tre personer. Alpin-, hopp/kombinert- og 
langrennskomiteen kommer med innspill til personer på neste møte. 

  

 

Sak 2/17-19) Gjennomgang av årshjul for styret 
Første utkast til årshjul for styret ble gjennomgått. Årshjulet utvikles 
fortløpende. 

 
 

Sak 3/17-19) Møteplan kretsstyret 
Følgende møteplan ble vedtatt: 
- 30. august  Bardufoss 
- 3. november Bardufoss  
- 4. november  Bardufoss Høstmøte 
- 11. januar  Finnsnes 
- 6. mars Bardufoss 

 Det vil avholdes au-møter i mellom styremøtene. 
 
 

Sak 4/17-19) Økonomi 
 Økonomirapport pr mai ble gjennomgått og tatt til etterretning. 
 

  



Sak 5/17-19 Team Veidekke Nord Norge 

   Styreleder informerte styret om historikken rundt Team Veidekke og hvordan 
den økonomiske situasjonen har vært håndtert fra Troms Skikrets side. 

 Det er enighet om at NSFs ordning med Team Veidekkelagene er et godt 
prosjekt som man må arbeide for å beholde. For at dette fortsatt skal være et 
bærekraftig prosjekt, må man ha god kontroll på økonomien.  
Styret ønsker en tettere oppfølging i form av hyppig økonomisk rapportering. 
Budsjett for kommende sesong etterspørres.  
LK leder, Håkon Melseth, blir kretsens representant i styringsgruppa for 
teamet. Han bringer videre skikretsens ønsker/krav om oppfølging og kontroll.  

 Kretsstyret ønsker også at LK-leder overtar som leder av styringsgruppa. 
 

 
Sak 6/17-19) Status komiteer 

 Hopp-/kombinert 

 Det har vært en god sesong. Troms var største klubb i Norges Cup hopp og 
hadde deltaker i både World Cup og Continental Cup.  
I kombinert er det noen løpere på gang. Det var deltakere fra Troms i både 
Solan Gundersen og Hovedlandsrennet. Det var 12 deltakere i KM, noe som 
tyder på en gryende interesse for kombinertsporten  
Det må imidlertid jobbes hardt med rekruttering. Det er få hoppere og et for 
lite apparat rundt i klubbene. Også på anleggssiden må det gjøres en jobb 
framover. H/K-komiteen avholder fagmøte på Finnsnes 15/6, hvor tema er 
rekruttering og kombinertprosjektet.  
 

Alpint 
Den nye Alpinkomiteen er konstituert og avholder fagmøte på Bardufoss 17. 
juni. Av prestasjoner i vinter er Mariel Kufaas, Tromsø SK, en som har 
utmerket seg veldig bra, med bla. seier i Norges Cupen. Det har vært mye 
aktivitet i AK siste året, med bla. TD-utdanning og trenerutviklingssamling 
med Jørund Li.  
  

Langrenn 
LK har gjennomført første komitemøte. Det er tre nye medlemmer og to som 
fortsetter fra forrige periode. Fagmøte avholdes 7. juni på Bardufosstun. 
Langrenn har hatt en god sesong, med mange gode resultater og stor 
deltakelse. Spesielt kan nevnes ca 70 påmeldte til junior NM i Harstad.  
Det jobbes for tiden hardt med å engasjere trener for Team SNN. 

 
 
Sak 7/17-19) Eventuelt 

 
1) Ekstraordinært skiting, 10. juni 2017 
Norges Skiforbund avholder ekstraordinært skiting for å velge ny leder og 

nestleder av Alpinkomiteen i forbundet. 

Troms Skikrets representanter: 

- Turid Krudtå  BOIF 

- Håkon Melseth   BOIF 

- Trygve Olsen  Harstad Alpinklubb 

- Jan Eivind Pettersen Tromsø Skiklub 

 

2) Prosjekt «Revitalisering av kombinertsporten i Troms» 

Merete Fosslund orientert om kombinertprosjektet som er satt i gang. 

Prosjektgruppen består av, Odd Thomassen, Pål Skillingstad, Merete Fosslund 

og Frode Benjaminsen. Gruppen jobber for å revitalisere kombinertsporten i 

fylket. Det er et treårig prosjekt som har som mål å få opp antall kombinert 

løpere og få løpere på juniorlandslaget. Det tas sikte på å avholde 4-5 

samlinger pr sesong. Man vil jobbe med å få et godt samarbeid med langrenn 

rundt terminlisten. Trener er Tore Kurt Århus. Håvard Klemetsen er også 

forespurt om å bidra.   


