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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 6. mars 2018, kl. 18.00 – 21.00 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Merete Fosslund, Beate Ingebrigtsen,  
Trygve Olsen (pr. tlf), Håkon Melseth 

Forfall: Hans Petter Bergseth, Jan Eivind Pettersen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 

Sak 28/17-19) Organisering av Skiforbundet 
Det er foretatt en risikoanalyse av Norge Skiforbunds organisering, av analytikere fra 
Statoil. Konklusjonen av analysen var at NSF bør vurdere sin organisering. NSF har 
nedsatt et utvalg som på grunnlag av analysen skal utarbeide forslag til tiltak.  

 
 
Sak 29/7-19) Fagmøte Troms våren 2018 
  Tidspunkt: aktuelle helger – 26-27. mai og 9.-10. juni – 15.-16. juni 
  Fellesdel – avklares med Skiforbundet evt andre  

 Grener – komitelederne avklarere tidspunkt og tema i sine komiteer. 
Langrenn starter møtet fredag 15. juni og Utdanningskonsulent Pål Rise fra Norges 
Skiforbund presenterer Den nye utviklingstrappa. Det vil også bli utdelt pris for 
«Årets trener». De øvrige komiteene har møte lørdag 16. juni. 
 
 

Sak 30/17-19) Sonemøter 
Det er planlagt sonemøter i kretsen fom 8-22. mars. Det starter 8. mars med møte i 
Tromsø, Nord-Troms 13. mars, Midt-Troms 20. mars og Sør-Troms 21. mars. 
Atle Rolstadaas fra NSF er med på møtet i Tromsø og fortar en presentasjon, som har 
vært gjennomført på andre sonemøter, «Verktøykasse for klubber». Ellers informerer 
kretsen om Antidoping, NSFs fagportal, Idrettsregistreringen, kurstilbud, HMS i 
klubber mm. Styre- og fagkomitemedlemmer deltar i sin sone. 

  
 
Sak 31/17-19) Valg av representanter til Skiforbundets ting våren 2018  

NSFs ting er 2.-3. juni i Stavanger 
Troms kan stille med fem representanter – 2 fra krets og 3 fra klubb 
Representanter fra Troms Skikrets: 
Leder  Turid Krudtå 
Nestleder Per Åke Heimdal 
3.  Eivind Pettersen 
4.  Hans Petter Bergseth 
5.  Trine Lise Øvergård  
 



Skikretsen har sendt inn forslag på Andrea Bell Pedersen, Bardu AK og Sveinung 
Karlsen, Medkila SL som styremedlemmer i NSF.  
 
 

Sak 32/17-19) Økonomi 
  Økonomirapport pr 31.12.17 ble gjennomgått. Regnskapet er ikke revidert pr dd. 
  
 
Sak 33/17-19) Søknad på forbundsting 

Troms Skikrets søker om å få Skitinget til Tromsø i 2020.  
 

 
Sak 34/17-19) Status grenkomiteer 

Langrenn:  
Det har vært gode resultater nasjonalt, så langt i sesongen, spesielt av kvinner junior 
og senior. Det er for øvrig stor aktivitet i kretsen. 
 
Alpint: 
KM i Super-G og avslutning av Trenerkurs I er avsluttet i Harstad, med god 
deltakelse. Kommende helg er det KM i øvrige grener i Tromsø. 
Det er mange konkurranser og stor aktivitet. 
 
Hopp/Kombinert: 
Det er deltakere fra Troms både i Solan Gundersen, HL. NNM går denne sesongen i 
Mosjøen samtidig som langrenn.  

 
 
Sak 35/17-19) Kretsutvalgets rapport  

Skitinget 2016 nedsatte et utvalg for å vurdere hvordan det kan opprettes en struktur 
som styrker organiseringen av leddet mellom forbund og klubb, dagens skikretser. 
Utvalget ble nedsatt i juni 2016, og har etter dette blitt omtalt som Kretsutvalget.   
Kretsutvalget avleverte i januar 2018 sin rapport til Skistyret.  
Utvalget har gjort en grundig evaluering av forholdet mellom det administrative og 
det politiske leddet i skikretsene, og har konkludert med at før det gjøres endringer av 
betydning i det administrative apparatet, må det gjøres en vurdering av den politiske 
sammensetning av skikretsene. Kretsutvalget har etter dette anbefalt skistyret å:   

• Iverksette prosess for regionalisering av kretsapparatet i Norges Skiforbund 
iht. vedtak om regionalisering av fylkeskommuner og idrettskretser, med 
virkning fra samme dato  
• Gjennomføre en kartlegging av klubbenes faktiske behov for en 
kretsadministrasjon   

Skistyret ønsker en tilbakemelding om skikretsenes syn på konklusjonen og 
anbefalingene i rapporten før de fortar sin endelige behandling. 

 
  Beate Ingebrigtsen og Trygve Olsen utarbeider et forslag fra Troms Skikrets.  
 
 


