
  

 

       

  
Til: Styremedlemmer                                                              Bardufoss 30. august 2017  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 30. august 2017, kl. 18.00 – 21.30 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Beate Ingebrigtsen pr tlf,  
Hans Petter Bergseth, Trygve Olsen, Jan Eivind Pettersen 

Forfall: Merete Fosslund, Håkon Melseth 

Referent: Birgitte Gustavsen    

  

Sak 8/17-19) Framtidig medeierskap i Bardufosstun 

NIF er eier av Bardufosstun idrettssenter og driften styres av driftsselskapet 
Bardufosstun AS, med eget styre. NIF vedtok i mars at de vil utrede et 
regionalt/lokalt eierskap av Bardufosstun. 

På et møte 28/6, hvor fire andre særkretser også var tilstede orienterte Troms 
Idrettskrets om NIF/TIKs ønsker om framtidig eierskap. Ulike modeller ble 
skissert.  

Alle de tilstedeværende særkretser var positive til å delta i den videre 
prosessen for utredning av ny mulig eierstrukturer der den regionale idretten 
er deleier av Bardufosstun. 
Forutsetninger: 

- Den regionale idretten kan ta del i eierskapet vederlagsfritt 
- En økonomisk rapport med prognoser for framtiden legges fram 
- Tilstandsrapport med taksering av bygningsmassen legges fram 
- Kostnadsoverslag på evt. Nødvendige oppgraderinger i nær framtid legges 

fram 
- Vurdering av ulike alt. eiermodeller utredes (fordeler, ulemper, 

konsekvenser/muligheter spillemidler) 
- Det utarbeides framtidsplan for prosessen. 
 

Troms Skikrets ønsker å være med i den videre prosessen med å utrede ny 
eierstruktur av Bardufosstun. 

 
 

Sak 9/17-19) Fordeling av arbeidsområder 
Følgende ansvarsområder fordeles på styremedlemmene: 

- Økonomi/marked – Turid 
- Utdanning - Grenkomiteene 
- Handlingsplan –   
- Anlegg - Hans Petter Bergseth 
- Kommunikasjon – Beate Ingebrigtsen 

 

 



Anleggsutvalget skal bestå av tre personer. Hopp-/kombinert har en person på 
plass, Stein Johannessen fra Tromsø Skiklub. Alpin- og langrennskomiteen 
jobber videre med å skaffe hver sin kandidat. 
 

Styret ønsker å bruke tid på å se på ulike modeller i forhold til 
ansvarsområder. Det tas opp med klubbene på sonemøter og fagmøter hva de 
ønsker at kretsen skal bidra med? Tas opp med klubbene på sone- og 
fagmøter.  

 
 

Sak 10/17-19) Økonomi 
 Økonomirapport pr august ble gjennomgått og tatt til etterretning. 
 Hver grenkomite går gjennom sin prognose i forhold til regnskap og budsjett. 

Håkon Melseth, leder i LK, har ansvar for økonomioppfølging i styringsgruppa 
for Team Veidekke NN. Kretsstyret anmoder at styringsgruppa jobber imot 
NSF for å øke det økonomiske tilskuddet til de regionale lagene.  

Skikretsen ønsker å forsikre seg om at teamet drives i balanse i inneværende 
sesong. Kretsstyret ber om en plan fra styringsgruppa, dersom man ikke klarer 
å holde budsjett for sesongen. 

 
 

Sak 11/17-19) Lagringsplass for styret 
    http://ext.mnm.as/v/5E1B64B4-5166-469F-B2F4-79ADB1A931A3 

 Atea Klubb – Styreportal. Det undersøkes med Atea hvilke moduler kretsstyret 
bør ha. Redegjørelse på neste styremøte. 

      

  
Sak 12/17-19) Status grenkomiteer 

 
   Alpint 

 Fagmøte alpint bla avholdt i juni. Gode tilbakemeldinger på hva klubbene 
ønsker. Kompetanse og sportslig opplegg ble diskutert. 
Trener I kurs – første samling avholdes i Harstad i september ifb Ironman.  

Det jobbes godt ut i klubbene. I Steilia er det gjort en god jobb i anlegget i 
forhold til tidlig oppstart. 

I Harstad er det opprettet et samarbeid mellom langrenn og alpint på 
snøproduksjon. «Harstad Snøkanonsamvirke» – et mobilt 
snøproduksjonsutstyr.  
 

Hopp/kombinert: 
Fagmøte på Finnsnes fungerte bra og det var godt oppmøte. 

Det har vært litt uro i Øverbygdhopp, som har medført at et medlem i 
hopp/kombinertkomiteen har trukket seg fra sitt verv. 

I Tromsø er de i ferd med å bygge plastbakke. Trenersituasjonen i Tromsø ser 
lovende ut. God aktivitet i klubben. Neste helg er det samling i Trondheim. 
Den mobile hoppbakken kan sendes til Midt-Troms for å kunne brukes 

     
Langrenn –  

Det har foregått en diskusjon over tid om tidspunkt for NNM i 2018. 
Mesterskapet er satt opp av Nordland på samme tidspunkt som NNM i 
skiskyting på Bardufoss. Troms har gitt klart utrykk for at man må unngå 
denne kollisjonen, men har ikke fått gehør fra Nordland Skikrets.   

   LK jobber videre med saken. 
     

Sak 13/17-19) Eventuelt 
 

1) Høstmøte – 4/11 – Handlingsplan  
Skiforbundet inviteres til fellesdelen på høstmøtet og redegjøre om 
arbeidet som er gjort ifb Handlingsplan og Norges Turnè.  

 

http://ext.mnm.as/v/5E1B64B4-5166-469F-B2F4-79ADB1A931A3


Møteplan: 
- 3. november Bardufoss  
- 4. november  Bardufoss Høstmøte 
- 11. januar  Finnsnes 
- 6. mars Bardufoss 

 Det vil avholdes au-møter i mellom styremøtene ved behov. 


